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 إيامن شعبان جودة مريس البحريي

 املدرس يف قسم النحو والرصف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة الفيوم

 هـ(5/9112 /1 هـ، وقبل للنرش يف91/6/9119 )قدم للنرش يف

  

ِذي يتقدمه خروُج االسِم عن احلركة املُستحّقة له بموجِب القواعد  :البحث ملخص النحوية، وتأثرُه بحركِة االسم الَّ

ََ ِقـددا  باملَجاوَرة كان واحًدا من املعضالت التي نالت اهتامَم النحاة واملفرسين والباحثْي املحدثْي، وكانوا فيه طرائـ

ًحـا بعبـ اراِت الرضـورة بْي تأصيٍل وختريٍج؛ فمنهم َمْن أثبته، ومنهم َمْن قرصه عىل السـام،، ومـنهم َمـْن أن ـره ُمَلو 

والشذوذ والتوهم واالفتعال، ومنهم َمْن تناول مسائله بالتأويِل والتخـريِج يف ااولـٍة لَِتْسـيريها يف ِركـاق القواعـد 

 والضوابط النحوية.

ظاهرٌة ختلت فيها العربيُة عن احلركِة اإلعرابيِة وترخصْت فيها، وجنحْت بموجبها إىل مراعاِة  "التََّجاور املنفصل"و

 راجٍح  قولٍ  عىل الوقوِف  إىل –من خالِل حتليِل شواهِد هذه الظاهرة-القرِق وحرمِة املَجاوَرة، وتسعى هذه الدراسُة 

أسلوٍق من أساليِب العربيِة، أو هلجٍة من هلجاِِتا،  عىل شاهًدا تقُف  الشواهدَ  هذه أنَّ  إىل البحُث  وَخلَص  بشأِِنا،

ُه َنزَل بلساٍن عريب مبْي َحِفَظها واستعمَلها القرآُن ال ريُم؛  .ألنَّ

َُخص ال لامت املفتاحية:  .التََّجاور، التَّْأِصيل، التَّْخِريج، الَّتَّ
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Abstract. A noun receiving a case that is different from the expected one from grammatical rules and assimilating 
the ad-jacent noun is one of the dilemmas that attracted syntacticians and researchers in modern linguistics, who 

had different approaches from rooting to justification. Some of them confessed its regular existence while others 

limited it to some narrated examples. Yet, others denied it, alluding to irregularity (oddness), illusion, and fabri-
cation. In addition, some dealt with this issue with some interpretations in an attempt to make align it with 

grammatical rules. The so-called “discrete adjacency” is a phenomenon in which Arabic nouns do not receive the 

expected case mark but rather receive the same case the adjacent noun receives. This study, using some data and 
samples, attempts to seek the most appropriate view on this issue. The result shows that such exam-ples found in 

the literature is evidence for one of the Arabic language properties and dialects that Qur’an has preserved as it was 

purely Arabic. 
Keywords: adjacency, rooting, justification, licensing. 
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 املقدمة

ُيَعدُّ التََّجاور املنفصل ظاهرًة ُلغويًة بارزة، وردْت يف 

العربية شعًرا ونثًرا، بل يف أفصِح نصوصها وأقدسها القرآن 

العديِد من الشواهِد التي ُُتَث ُل أبواًبا  وهي حارضٌة يفال ريم، 

-من أجِل نظِم كالمه إىل املغايرِة واإلتبا،  َفزَ، فيها العريبُّ 

كالنَّْعت، والعطف،  -واعَد الصناعِة النحويةِ وإْن َخاَلَف ق

والتَّوكِيد، وغري ذلك، عىل خالٍف بْي العلامء يف وقوعها بْي 

 اجلواز واملنع.

التََّجاوِر املنفصِل( مصطلٌح قديٌم ظهر عند )ومصطلُح 

ابن جني، وقد َماَل البحُث إىل استخداِمِه ُدون نظائِرِه 

واملوافقة، واملشاهبة، و...؛ ألنَّ  كاملامثلة، واملشاكلة، واإلتبا،،

هذه املسميات مجيعها تتداخُل فيها املستوياُت الصوتية 

والرصفيُة والبالغيُة والنحويُة، ويظلُّ مصطلح )التََّجاور 

املنفصل( يرصُف الذهَن إىل الظاهرِة التي ُيراعى فيها جتاوُر 

ستو  لفظْي منفصلْي، وُينْبُِئ أنه األقرُق لالستخداِم يف امل

النحوي، وهو ما عنِي البحُث بتناوله ودراسته، عىل الع ِس 

من املصطلحات األخر  املُناظِرة له التي َكُثر استخداُمها من 

 ِقَبِل اللغويْي يف املستو  الصويت والرصيف والبالغي.

َق النحويون للجواِر باًبا، ورتَّبوا عليه مسائَل،   ولقد َبوَّ

لوه بقوٍل ُاْشتُِهر عند العرِق، أال وهو: )َهَذا ُجْحُر َضبٍّ  وأصَّ

روا احلديَث عنه هبذه املقولِة حتى صارْت َعَلاًم  َخِرٍق(، َصدَّ

عىل هذا املبحِث النَّْحوي؛ حيث ُروي بخفض )َخِرٍق( 

ْغِم ِمْن أنَّ حُقه الرفَع؛  ( عىل الرَّ ملجاورته للمجرور )َضبٍّ

ه ابُن جني )د.ت( كونه نعتا للمرفو، وهو )ُجْحُر(، وقد أفرد

َوار يف املنفصل فنحو ما "بمبحٍث مستقٍل قال فيه:  وأما اجْلِ

، 3) "ذهبت ال افة إليه يف قوهلم: َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق 

 (.223ص

ة له بموجِب  هذا، وخروُج االسِم عن احلركة املُستحقَّ

ِذي يتقدمه  القواعد النحوية، وتأثرُه بحركِة االسم الَّ

كان واحًدا من املعضالت التي نالْت اهتامَم النحاِة  باملَْجاوَرة

ََ ِقددا؛ فمنهم َمْن  واملفرسين والباحثْي، وكانوا فيه طرائ

ًحا  أثبته، ومنهم َمْن قرصه عىل السام،، ومنهم َمْن أن ره ُمَلو 

بعباراِت الرضورة والشذوذ والتوهم واالفتعال، ومنهم َمْن 

ِج يف ااولٍة لَِتْسيريها يف ِركاق تناول مسائله بالتأويِل والتخري

ْغِم ِمْن أنَّ هذا اخلروج  القواعد والضوابط النحوية، وعىل الرَّ

قريُب الشبِه بخروِج التابع عن حركة متبوعه يف النَّْعت 

املقطو،؛ ففي كليهام تسااْت العربيُة وختلْت عن احلركِة 

 خلروج األخري. فإننا مل نَر ِمن العلامء من َعاَق هذا ا -اإلعرابية

والبحُث إذ يتناوُل هذه الظاهرة يف مستواها النَّْحوي ال 

يستهدُف انتصاًرا هلا، كام أنه لن يشحَذ اهلمَة إلن ارها أو 

من خالل شواهدها التي -تسويغها، بل حياوُل َأْن يقَف 

عىل قوٍل راجٍح بشأِنا، واستدعى ذلك  –َذكرُت أبرَزها

روحة يف الشواهد، والوقوف اإلشارة إىل التخرجيات املط

لبيان التوجيه األنسب، يف ظِل قناعٍة تامٍة  ؛عندها، وحتليلها

أن أرساَر العربية َمعٌْي ال ينفد، وأنَّ ااولَة است ناه سامِتا 

 وخصائصها مطلٌب ال َتنَْضُب روافُده. 

هذا، وقد اعتمد البحث يف سبيل إعداد مادته عىل املنهج 

الوصفي التحلييل، وقد قسمت هذه الدراسة إىل مبحثْي، 

تناول األول منهام آراَء العلامء يف هذه الظاهرة، وتناول 

، وختمت شواهدها يف األبواق النحويةاملبحث الثاين أهم 

 حث. الدراسة بخاُتٍة أودعت فيها أهم ما توصل إليه الب

ولقد عالج الباحثون يف دراسات سابقة ظاهرة التََّجاور 

َوار، ولعل أوىف  املنفصل، أو ما اصطلحوا عىل تسميته باجْلِ

َوار بْي القبول ) هذه الدراسات بحث بعنوان احلمل عىل اجْلِ

صدر عن جملة أبحاث (، 9112)واالعَّتاض(، حلداد حنا، 

 (.2)90الريموك، األردن، 

َوار(، لعبد وبحث بعنوان )ا لقول املختار يف اجلر عىل اجْلِ

(، صدر عن جملة كلية اللغة العربية، 9113اهلل الزن لوين )

 (.93) جامعة األزهر، فر، الزقازيَ،

( يف 2098كام تعرض هلذه الظاهرة امد عبد اجلبار )

َوار بحث يف النحو العريب(،  بحثه املوسوم بــ )اجلر عىل اجْلِ

(، وهذه 926ة اآلداق، جامعة بغداد، )الصادر عن جملة كلي

الدراسات عىل عظيم فائدِتا اعتنت باستقراء التجاور، وتتبع 

شواهده، وجاهد أصحاهبا من أجل االنتصار له استناًدا إىل 

كثرة شواهده، ولئن كان هذا البحث قد انتهى وإياهم إىل 

قبول التجاور، ول نه ارتأ  ذلك من خالل منهج وصفي 

ى بالسياقات التي أحاطت بشواهده؛ إذ مل يركن يف حتلييل ُيعن

تعليل قبول هذه الظاهرة إىل كثرة شواهدها، ومل يعول يف 

خترجيها عىل الرضورة الشعرية، وإن كان الباحث قد أفاد من 

 هذه الدراسات مجيعا كام أفاد من غريها.
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 واهلل من وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

 
 آراء العلامء يف ظاهرة التََّجاور املنَْفِصلِ املبحث األول: 

تباينت آراء العلامء من النحاة واملفرسين واللغويْي حول 

ظاهرة )التََّجاور املنَْفِصِل(، أو ما اصطلحوا عىل تسميته 

َوار(، بْي جُميٍز ورافٍض هلا، ومن أجازوها اختلفوا فيام  بـ)اجْلِ

ختلفوا يف األبواق بينهم حول وقوعها يف القرآن ال ريم، وا

النحوية التي تدخلها، ويف قرصها عىل السام،، وغري ذلك من 

املسائل املتعلقة هبا، إال أنه يم نني القول إن كثريا من العلامء 

الذين تيرس يل االطال، عىل آرائهم من البرِصيْي وال وفيْي 

أثبت التََّجاور عىل خالٍف بينهم يف األبواق النحوية التي َوَرَد 

 وسيعرض البحث آراءهم يف موضعها من البحث.يها، ف

أذكر من هؤالء املجيزين: الفراهيدي، وسيبويه،  

والفراء، وأبا عبيدة، واألخفش، واملربد، وابن األنباري، وابن 

زنجلة، والثعالبي، وابن سيده، والسمعاين، والزخمرشي، 

والع ربي، وابن يعيش، وابن مالك، والبيضاوي، وابن 

 ،ألزهري، والسيوطي، وأبا السعود، والبغداديكثري، وا

 وغريهم. 

وكان اخلليل الفراهيدي )د.ت( أول َمْن أتى عىل ذكر 

التََّجاور يف املصنفات النحوية، وألبسه الرشعية النحوية حْي 

جعل اجلر باملَْجاوَرة أحد أوجه تفسري وجوه اخلفض، إال أنه 

 ري، والتذكري قيده بمساواة املتجاورين يف التعريف والتن

-913صوالتأنيث، واإلفراد واجلمع، ومنعه يف التثنية )

911.) 

ِذي ذكره  وأجازه سيبويه )د.ت( اررا إياه من القيد الَّ

(، 11، ص2كذلك أجازه الفراء )د.ت،الفراهيدي، و

( 9111(، وعلل املربد )211، ص9، 9110واألخفش )

وتابعه  (،13، ص1صحته النحوية باملَْجاوَرة وقرق العامل )

 (.320، ص9، 9112ابن األنباري )

لقد أدرك بعض السلف حقيقة احلمل عىل التََّجاور، َفُهم 

عىل وعي تام بأن للقرق واملَجاوَرة أثًرا وحًقا نحوًيا، يتجىل 

ِذي عقده الثعالبي ) (، وأسامه )فصل 2002ذلك يف الفصل الَّ

 (.221يف احلمل عىل اللفظ واملعنى للمجاورة( )ص

ِذي يدل عىل "تجىل أيضا فيام قرره األنباري بقوله: وي  والَّ

َوار حتى قالوا:  أن للقرق أثًرا أنه قد محلهم القرُق واجْلِ

، وهو يف  )ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق( فأجروا َخِرٍق عىل َضبٍّ

 "احلقيقة صفة للجحر؛ ألن الَضبٍّ ال يوصف باخلراق

احلمل عىل أن "(، إال أنه ارتأ  11، ص9، 2003)األنباري،

َوار قليل ُيقترص فيه عىل السام،، وال ُيقاس عليه لقلَّته  "اجْلِ

 (.231، ص9151)األنباري،

ِذي يقال: هو عىل "وأثبته الع ربي بقوله:   اإِلعراُق الَّ

َوار، وليس بممتنع أن يقع يف القرآن ل ثرته، فقد جاء يف  اجْلِ

 .(122، ص9د.ت، )الع ربي، "القرآن والشعر

ده  ومما يدّل عىل رعايتهم جانَب " قول ابن يعيش: وأكَّ

القرق واملَْجاوَرة َأِّنم قالوا: )ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(، )وماُء َشنٍّ 

بارٍد(، فأتبعوا األوصاَف إعراَق ما قبلها، وإن مل ي ن املعنى 

 (299، ص9، 2009)ابن يعيش، "عليه

ء يعطى "ومثل هذا رآه ابن هشام حيث يقول:   ْ إن الَّشَّ

ء إِذا جاورهح ْ (، 811ص ،9185)ابن هشام، " م الَّشَّ

َوار ما أم ن" وكذلك األزهري بقوله:  "وهم يراعون اجْلِ

 (.155، ص9، 2000)األزهري،

وح م له ابن مالك بالصحة النحوية رشيطة أمن اللبس، 

وربام تبع يف اجلر غري ما هو له دون رابط إن "ويف ذلك يقول: 

ومنهم َمْن  (،961، ص9161)ابن مالك، "أمن اللبس

ض بمن ريه، ولو اقتىض ذلك منه أن حَيُطَّ من شأِنم، ومنه  عرَّ

ومل ين ره إال الزجاج، وإن اره مع ثبوته يف "قول اآللويس: 

، 3)اآللويس، د.ت، "كالمهم يدل عىل قصور تتبعه

 (.218ص

ل عىل التََّجاور بعض املفرسين واملعربْي يف  كذلك عوَّ

تعليل خروج االسم يف حركته اإلعرابية وتبعيته لالسم 

، 9182املجاور له السابَ عليه، أذكر منهم: ابن زنجلة )

(، والسمعاين 902، ص3، 9116(، وابن سيده )223ص

(، 233، ص2(، والزخمرشي )د.ت،98، ص2، 9111)

، 1، 9111(، والبيضاوي )11، ص6، 2003والقرطبي )

(، وأبا السعود 31، ص2، 9111(، وابن كثري )35ص

 (. 12، ص1)د.ت،

فأما "( بقوله: 9188يف حْي أن ره من القدامى الزجاج )

َوار فال ي ون يف كلامت اهلل (، 953، ص2) "اخلفض عىل اجْلِ

ال جيوز أن ُيعرق " ( بقوله:9181وكذلك فعل النحاس )

وَ  ار يف كتاق اهلل عز وجل وال يف يشء من يشء عىل اجْلِ

َوار غلط  (.301، ص9) "ال الم، وإنام اجْلِ
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( حْي 9181وأحسب من هؤالء املن رين ابن احلاجب ) 

َوار يف القرآن وال يف ال الم "قال:  مل يأِت اخلفض عىل اجْلِ

 "الفصيح، وإنام هو شاذ يف كالم من ال يؤبه له من العرق

 (.280، ص9)

ىل السريايف وابن جني إن ارمها اخلفض عىل وُيعز  إ 

ال َقْوهلم )َخِرٍق(  عىل َأنه صفة  -بِاجْلَر  –التََّجاور، وأِنام تأوَّ

  (.536، ص2، 9118)السيوطي، لَضبٍّ 

وقد جيوز أن "(: 2008ويعتقد البحث أن قول السريايف )

 -( 222، ص9) "ي ون اجلزم أيضا عىل املَْجاوَرة للمجزوم

ا عىل أال نصنفه أحد املامنعْي للحمل عىل التََّجاور، حيملن ربام

خاصة أنه ذكر يف موضع آخر أن العرق كانت جتنُح إىل 

ختتار محل الَّشء عىل ما "مراعاة القرق وحرمة املَْجاوَرة، و

(؛ ولذا أحسب 361، ص9، 2008)السريايف،  "يقرق منه

 ز واملنع.أنه تردد يف موقفه من احلمل عىل التََّجاور بْي اجلوا

( عقد مبحثا يف 9151ابن جني )وجديٌر بالذكِر أن 

)املنصف( أسامه )إذا جاور الَّشء الَّشء دخل يف كثري من 

ويدلك عىل أن الَّشء إذا جاور الَّشء "أح امه(، جاء فيه: 

 (.2، ص2) "دخل يف كثري من أح امه ألجل املَْجاوَرة

َوار( عقد ابن جني )د.ت( ب ابا يف وحتت عنوان )باق اجْلِ

َوار عىل رضبْي: أحدمها: جتاور  )اخلصائص(، ذكر فيه أن اجْلِ

األلفاظ، وقد قسمه إىل متصٍل ومنفصل، والرضق اآلخر: 

كام أنه أجاز اجلر عىل ، (221-222، ص3جتاور األحوال )

ج قراءَة )املتِْي(  َوار يف )املحتسب( حْي خرَّ
يف  -بال رس-اجْلِ

ِة ا وجر "[ قائاًل: 58ملْتِِْي﴾ ]الذاريات:قوله تعاىل: ﴿ُذو اْلُقوَّ

َوار ، 2، 9111)ابن جني، ")املتْي( عىل الوصفية، أو اجْلِ

 (.108ص

أقواُل ابن جني السابقُة جديرٌة بالعرض واملناقشة؛ إذ 

يبدو يل من كتاباته أنه مل ي ن مطرًدا يف موقفه من باق 

له يف اجلزء األول من )اخلصائص(  ِذي أن ره وتأوَّ َوار( الَّ )اجْلِ

(، ثم عاد وعقد له مبحثا 919، ص9)ابن جني، د.ت،

الثالث من مفصال يتحدث فيه عن أح امه وأقسامه يف اجلزء 

نفس ال تاق، ثم هو يف أواخر سنينه يتَّ ِئ عليه بوصفه 

ه بجمِع ودراسِة وتوجيِه  مسوغا نحويا يف كتاٍق خصَّ

ة، وأعني كتابه )املحتسب(.    القراءات القرآنيَّة الشاذَّ

( الَِّذي رصح 2009وقريٌب من هذا موقف أيب حيان )

َوار يف غاية الشذوذ (، ودلَّت 912، ص8) أن اخلفض عىل اجْلِ

تعليقاٌت له يف مواضع عديدة من مؤلفاته عىل غري ذلك، 

وسيأيت البحث عىل ذكرها يف موضعها من البحث )أبو 

؛ 562، ص1، 105، ص5، 2009حيان،

 (.9193، ص1، 9118وأبوحيان،

(؛ إذ ذكر 9158ومن هذا القبيل أيًضا موقف ابن هشام )

 ْ ء ُيْعطى ح م الَّشَّ ْ ء إِذا جاوره، ورضق يف )املغني( أن الَّشَّ

أمثلة من الشعر، والنثر، والقرآن ال ريم تدل عىل وروده يف 

(، كام عقد 815-811باق النَّْعت، والعطف، والتَّوكِيد )ص

له مبحثا يف )رشح شذور الذهب(، وجعله قسام من أقسام 

املجرورات، ثم عاد وذكر يف املوضع نفِسه َأن احْلمل عىل 

اذ؛ َفَينَْبِغي صون اْلُقْرآن َعنُه )ابن هشام، املَْجاوَرة محل عىل َش 

 (.130-128د.ت، ص

بينام ُصن َف احلمُل عىل التََّجاور كأحد الرضورات 

الشعرية من ِقبِل جمموعة أخر  من العلامء كابن خالويه 

(، 98، ص2، 9111(، واخلازن )921، ص9189)

، 3(، واآلمدي )د.ت،301، ص9، 9151والزركَّش )

 هم.(، وغري10ص

كذلك تباينت آراء الباحثْي املعارصين يف هذه الظاهرة، 

فقد رأ  فيها ُتام حسان دليال وبرهانا عىل أن قرينة التبعية 

وهي معنوية قد تغني عن قرينة املطابقة يف العالمة اإلعرابية 

وهي لفظية، وأن الداعي إىل ذلك كان داعًيا موسيقيًّا مجاليًّا، 

رين يف احلركة اإلعرابية، وهو ما أسامه هو املناسبة بْي املتجاو

 (.231، ص9118النحاة املَْجاوَرة )حسان،

ورأ  فيها حنا حداد سمة مميزة ل الم بعض العرق، 

أكرمه اهلل بالتمثيل هلا يف ا م آياته وقراءاته املختلفة، كام مثَّل 

 (.236، ص9112لغريها مما هو معروف )حداد،

لباحثْي املعارصين من ويف مقابل هذا الرأي نجد من ا

–أن ر احلمل عىل التََّجاور، بل وأباح ختطئة نصوص فصيحة 

وارتىض وصفها بالغلط واالفتعال، من  –ال سبيل إىل ختطئتها

ِذي ارتأ  أنه من  أصحاق هذا االجتاه األستاذ عباس حسن الَّ

الواجب التشدد يف إغفال اجلر باملَْجاوَرة، وعدم األخذ به 

داعي الختاذه سبًبا للجر مل ي ن سو  ورود مطلًقا؛ ألن ال
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، 2)حسن، د.ت، أمثلة قليلة جًدا، وبعضها مش وك فيه

 (.8، ص3 ،82ص

وال ريب أن كثرة وقو، "وقال فيه خليل بنيان ما نصه:  

هذا الرضق من الغلط يف كالم الناس نثرا وشعرا ال يبيح 

 "اإلقدام عىل القول بوقو، مثل ذلك يف كالم اهلل

 (.203، ص2002،)بنيان

صنعة مل ُتبَن "كام أن ره إبراهيم السامرائي وارتأ  أنه: 

عىل علم حسن، ول ن النحاة قدموا عىل ما أخذوا به 

أنفسهم، وراحوا يتلمسون الشواهد التي تؤيد قوهلم؛ 

 "ليفرضوا علينا ظاهرة مفتعلة، مل جتِر عىل سنن كالم العرق

 (.916، ص2009)السامرائي،

ه البحث ن رانا، ربام ي ون مرده نزعة وهو ما يعترب 

نحوية حرصْت عىل أال تتخلف العالمة اإلعرابية، وارتأْت 

هذا اللون من "أن تلك الشواهد التي استشهد هبا النحاة عىل 

احلركات التي تطرأ عىل أواخر اللفظة املعربة من شأِنا لو 

ق استقام االستشهاد هبا أن تثبت إعراًبا عىل غري وجه اإلعرا

ِذي ينظم سل ه كل أبواق النحو عىل طريَ مستقيم وقياس  الَّ

 (.990، ص9115)خاطر، "مطرد

 

املبحث الثاين: شواهد التََّجاور املنفصل يف األبواق 

 النحوية

والبحث إذ يتطرق ألهم الشواهد النحوية التي ختلت 

فيها العربيُة عن احلركِة اإلعرابيِة، وترخصْت فيها، وجنحْت 

ال هيدف  -ِة القرِق، وإتبا، ال لمة حركة ما جياورهاإىل مراعا

إىل االستقراء والتتبع بقدر الوصول إىل هوية هذه الظاهرة، 

والوقوِف عىل قوٍل راجٍح بشأِِنا؛ ومن ثمَّ جاء هذا املبحث 

متضمنا أهم األبواق وشواهدها التي قيل فيها بالتََّجاور 

 املنفصل عىل املستو  النحوي.

 

 َجاور املنفصل يف باق النَّْعتأوال: التَّ 

يْ ُثر حديث النحاة عن احلمل عىل التََّجاور يف باق 

النَّْعت، وت ثر فيه الشواهد القرآنية والشعرية مقارنة بغريه 

من األبواق التي ورد فيها، ويمتاز عنها بشواهَد من كالم 

 العرق املنثور. 

يوجد أحٌد ولعيل ال أكون قد بالغُت كثرًيا إن قلُت إنه ال 

من العلامء الذين أجازوا احلمل عىل التََّجاور مل يثبته يف هذا 

الباق اتجا بالقول املأثور )َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(، وحتى 

فإن الفراهيدي  ال نعيد كالما ذكرناه يف املبحث األول

( مل جُيزه يف التثنية، وأجازه يف اجلمع، واشَّتط أن 9115)

، أما سيبويه (911-911ول )صي ون اآلخر مثل األ

، وقال (136، ص9) فقد أجازه يف التثنية واجلمع د.ت()

َوار إال ما استعملته العرق  الفراء وغريه: ال خيفض باجْلِ

، 1، 9118؛ وأبو حيان،11، ص2)الفراء، د.ت، كذلك

 (. 19، ص5، 9111؛ والبغدادي،9193ص

 وُيعز  إىل السريايف وابن جني إن ارمها احلمل عىل

ال َقْوهلم )َخِرٍق( بِاجْلَر  عىل َأنه صفة  التََّجاور، وأِنام تأوَّ

 ، َقاَل األول: األَْصل َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق اجْلُحر "لَضبٍّ

ِمري  ِمنُْه، كـ )مررت بَِرُجل حسن اْلَوْجه ِمنُْه(، ثمَّ حذف الضَّ

 "لْلعلم بِِه، ثمَّ أضمر اجْلُحر َفَصاَر َخِرٍق 

أنه عىل "وذهب الثاين إىل  (،536، ص9118،2)السيوطي،

-919، ص9)ابن جني، د.ت، "حذف املضاف ال غري

912.) 

وكالمهام مردود عليهام بام نقله البغدادي عن أيب حيان 

وتشبيه السريايف املْْسَأَلة بِنَْحِو َقول النَّْحِويْي: َمَرْرت "قوله: 

 "غري َصِحيحبَِرُجل َقائِم َأَبَواُه اَل َقاِعدين َتْشبِيه 

(، وكذلك عقب ابن هشام 10، ص5، 9111)البغدادي،

ِمري َمَع َجَرَيان "عىل كالمهام بقوله:  ويلزمهام استتار الضَّ

الّصفة عىل غري من ِهَي َلُه، َوَذلَِك اَل جيوز ِعنْد اْلَبرِصيْي َوإِن 

أمن اللَّْبس، َوَقول السريايف إِن َهَذا مثل َمَرْرت بَِرُجل َقائِم 

َبَواُه اَل َقاِعدين َمْرُدود؛ أِلَن َذلِك إِنَّاَم جيوز يِف اْلَوْصف الثَّايِن أَ 

(، وزاد عليه 816، ص9185)ابن هشام، "دون األول

ِمري ِحينَِئٍذ َواِجب لإللباس، َوبَِأن "السيوطي أن  إبراز الضَّ

ف فِيِه   "باحلذفَمْعُمول َهِذه الّصفة لِضْعِفَها اَل يَترَصَّ

 (.536، ص2، 9118)السيوطي،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق النَّْعت يف القرآن 

يٍط﴾  ال ريم قوله تعاىل: ﴿َوإيِن  َأَخاُف َعَلْيُ ْم َعَذاَق َيْوٍم ُاِ

يٍط( يف املعنى صفٌة للــ)َعَذاق(؛ إذ اليوم ؛ [81]هود: ألن )ُاِ

 ليس بمحيط، وإنام املحيط العذاق، واألصُل: عذاَق يومٍ 

 (.319، ص6، 9181ايطًا )السمْي،
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َوَذَهَب َقْوٌم إىَِل َأنَّ التَّْقِديَر: َعَذاق َيْوٍم "وقال الع ربي:  

يًطا َقْد َجَر  َعىَل َغرْيِ َمْن ُهَو  يٍط َعَذاُبُه، َوُهَو َبِعيٌد؛ أِلَنَّ ُاِ ُاِ

 "وِف َلُه؛ َفَيِجُب إِْبَراُز َفاِعلِِه ُمَضاًفا إىَِل َضِمرِي املْْوُص 

 (.199، ص2)الع ربي، د.ت،

وملا كان وصف اليوم باإلحاطة ليس واقعا يف كالم  

محل اجلر يف اآلية عىل التََّجاور  -يف اعتقادي –العرق تعْيَّ 

 املنفصل؛ ألن القرآن ال ريم نزل بلسان العرق. 

ومن شواهده يف باق النعت يف القرآن ال ريم قوله تعاىل: 

[، حيث ُقِرَئ 20َب الطُّوِر اأْلَْيَمَن﴾ ]طه:﴿َوَواَعْدَناُكْم َجانِ 

هه 81)اأْلَْيَمِن( باجلر )ابن خالويه، د.ت، ص (، ووجَّ

َوار ) (، واختاره 11، ص3الزخمرشيُّ )د.ت( باحلمل عىل اجْلِ

، 8)د.ت،  (، واآللويس83، ص22، 2000) الرازي

 (.511ص

ُذوِذ َواْلقِ "ومنعه أبو حيان قائال:  لَِّة بَِحْيُث َوَهَذا ِمَن الشُّ

ُه َنْعٌت لِلطُّور، ملَِا  ِحيُح َأنَّ َج اْلِقَراَءُة َعَلْيِه، َوالصَّ َينَْبِغي َأْن اَل خُتَرَّ

ا لَِ ْونِِه َعىَل َيِمِْي َمْن َيْسَتْقبُِل اجْلََبَل  )أبو  "فِيِه ِمَن اْلُيْمِن، َوَأمَّ

 (.361، ص1، 2009حيان،

ويٍل مت لف؛ ولذا وال خيفى ما يف كالم أيب حيان من تأ

واحلَ أن القلة مل تصل إىل حد منع "تعقبه اآللويس قائال: 

ختريج القراءة ال سيام إذا كانت شاذة عىل ذلك، وتوافَ 

 (.511، ص8)اآللويس، د.ت، "القراءتْي يقتضيه

ِة املَْتُِْي﴾  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ومنه قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل ُهَو الرَّ

ث قرأ اجلمهور برفع املتْي عىل أنه نعت [، حي58]الذاريات:

ِة(، أو عىل أنه خرب بعد خرب، أو  اق(، أو لـ )ُذو اْلُقوَّ زَّ لـ )الرَّ

( عىل املوضع )النحاس، ، 1، 9181نعت السم )إنَّ

ِة املَْتِِْي( 968ص (، وقرأ حييى بن وثاق، واألعمش )ُذو اْلُقوَّ

 (.10، ص3)الفراء، د.ت، باخلفض

( أِنا 9111القراءة ذكر ابن جني )ويف توجيه هذه  

حتتمل أمرين: أحدمها أن ي ون وصفا للقوة، فذكره عىل 

معنى احلبل، واآلخر أن ي ون أراد الرفع وصفا للرزاق، إال 

 (.281، ص2أنه جاء عىل لفظ القوة جلوارها إياه )

ل الفراء )د.ت( قراءة اجلر بأن  جعله من نعت "وبينام تأوَّ

ثى يف اللفظ، فإّنه ذهب إىل احلبل وإىل القوة، وإن كانت أن

كان توجيه الزخمرشي )د.ت( -( 10، ص3) "الَّشء املفتول

صفة للقّوة عىل تأويل االقتدار، واملعنى يف "هلذه القراءة أِنا 

 "وصفه بالقوة واملتانة: أنه القادر البليغ االقتدار عىل كل يشء

 (.106، ص1)

ي ن ممانعا أن ( مل 2009ويعتقد البحث أن أبا حيان )

حُيمل اخلفض يف هذه القراءة عىل التََّجاور؛ إذ إنه ذكر رأي 

وهذا ، (562، ص1ابن جني فيها دون تعقيب أو اعَّتاض )

خمالٌف لسمته يف اآليات التي أبد  فيها ممانعته احلمل فيها 

 عىل التََّجاور، وال خيفى ما يف هذا من داللة.

﴿إيِن  َأَخاُف  تعاىل:وقيل من شواهده يف باق النعت قوله 

[، فقد ذهب بعضهم إىل 26َعَلْيُ ْم َعَذاَق َيْوٍم َألِيٍم﴾ ]هود:

َوار؛ ألنه يف املعنى صفة  إعراق )َألِيم( عىل أنه ُجرَّ عىل اجْلِ

، 9188لـلعذاق، واألصل: عذاَق يوٍم ألياًم )النووي،

؛ وأبو السعود، 991، ص2، 9111؛ والبيضاوي،305ص

 (.99، ص3د.ت،

ير  البحث أن ختريج )َألِيٍم( عىل التََّجاور، وجعله و

ت ويقلل من روعة البيان القرآين؛ ألن  وصفا للعذاق ُيفو 

أبلغ يف تصوير هول ذلك  -ولو جماًزا-جعله صفة لليوم 

اليوم وشدته، وهو وصف مستعمل يف كالم العرق للمبالغة، 

ْت بِِه ال يُح يِف َيْوٍم وُيقال مثل ذلك يف قوله تعاىل: ﴿اْشَتدَّ ر 

[؛ حيث جاء العصوف يف اآلية تابًعا 98َعاِصٍف﴾ ]إبراهيم:

لليوم يِف إعرابه، وقيل إنَّام يف املعنى العُصوف للريح، وأجازه 

جه عىل ثالث جهات، إحداها: أن جتعل  الفراء، وخرَّ

ة فلام جاء بعد اليوم ُأْتبِع  )عاصف( من نعت الريح خاصَّ

من كالم العرق أن ُيتبعوا اخلفض  إعراق اليوم، َوَذلَِك 

 (.11-13، ص2اخلفض إذا أشبهه )الفراء، د.ت،

وُيْذَكُر أن أبا حيان ذكر هذا التخريج من غري تعقيب دال 

عاصف من صفة الريح، إال أنه ملا جاء "عىل ممانعته، قائال: 

َوار )أبو  "بعد اليوم اتبع إعرابه ... يعني إنه خفض عىل اجْلِ

 (.105ص ،5، 2009حيان،

وقيل من شواهده يف باق النعت قوله تعاىل: ﴿َوَجاُءوا 

[، فقراءُة اجلمهور باجلر 98َعىَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍق﴾ ]يوسف:

جعلت )َكِذٍق( وصفا لــ)َدٍم(، واملعلوم أن الدم ال ي ون 

كذبا، ومن َثمَّ أش ل؛ ألن ال ذق من صفات األقوال ال 

ِذي  ( بأن 9115برره الفراهيدي )األجسام، وهو األمر الَّ

َوار، وجمازه عنده )كذبا(  عىل "اجلر فيه جاء باْلقرق واجْلِ

 (.916)ص "معنى وجاؤوا كذبا عىل َقِميصه بَِدم
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َمْعنَاُه: َمْ ُذوق، "ولنا عنه مندوحة بقول الفراء: 

َواْلعرق َتقول لل ِذِق: َمْ ُذوق، وللضعِف: مضعوف ... 

)الفراء،  "ال الم مفعوال فيجعلون املصدر يف كثري من

فهو لديه َعىَل َتْقِديِر َدٍم ِذي َكِذٍق، َوَل ِنَُّه  (،38، ص2د.ت،

جعَل َنْفَسُه َكِذًبا لِْلُمَباَلَغِة، ووافقه غري واحد من أهل العربية، 

، 3، 9118(، والّزجاج )316، ص9، 9110كاأْلَْخَفش )

، 2000(، والرازي )291، ص9(، وابن قتيبة )د.ت،16ص

 (.130، ص98

وقيل منه قوله تعاىل: ﴿ُذو اْلَعْرِش املَِْجيُد﴾ 

[؛ حيث قرأ حييى بن وثاق، ومحزة، وال سائي 95]الربوج:

؛ 929، ص5، 9181)املَِْجيِد( باخلفض )النحاس،

 (.309، ص9111،5والبيضاوي،

وللعلامء يف توجيه هذه القراءة مذاهب، منها: محل هذه  

القراءة عىل التجاور، وجعل )املِْجيِد( وصفا لـ)ُذو اْلَعْرِش( 

ال للعرش نفسه؛ ألن )املَِْجيد( من ِصَفات اهلل جلَّ ذكره 

 (.915، ص9115)الفراهيدي،

( أن القراءة باخلفض جائزة عىل 9181وذكر النحاس )

َوار عىل  أن ي ون التقدير )إنَّ بطش ربك املَِْجيِد( نعت غري اجْلِ

(، وال خيفى ما يف هذا الوجه من شطٍط يف 929، ص5)

تأويل اإلعراق واملعنى، ولنا يف جعل )املَِْجيِد( نعتا للعرش 

 (.251، ص3مندوحة عنه، وهبذا قال الفراء )د.ت،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق النَّْعت يف كالم 

الذي ارتأ  البحث أن قبول احلمل فيها عىل التجاور  العرق

 كان أسوغ وأْقَوم قيال من التخرجيات األخر :  

 قول امرئ القيس:  

 كأّن َثبرًيا يف َعرانِْي َوْبلِهِ 

 

لِ   (9)َكبرُي ُأناٍس يف بجاِد ُمَزمَّ

ِل( عىل جوار )بجاِد(، وإال فالقياس   حيث جرَّ )ُمَزمَّ

 ف )كبرُي أناس(.يقتيض رفعه؛ ألنه وص

 وقول دريد بن الصمة: 

دَْت   وطاَعنُْت َعنُه اخْلَيَل حتّى تبدَّ

 

 (2)وحتْى َعاَليِن َحالُِك اللّوِن أَْسَودِ 

 

                                                           

( يف ٧9، ص1791( البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس )1)

ديوانه بتحقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش، 

( عىل 1771(، والبيت من شواهد الفراهيدي )11٧ص والقريش )د.ت،

 (.179التجاور )ص

حيث جرَّ )َأْسَوِد( عىل جوار )الّلوِن(، وإال فالقياس 

 يقتيض رفعه؛ ألنه وصف )َحالُِك(.

 وقول األخطل: 

 َمالَمةً جز  اهللُ َعنّي األَعورْين 

 

 (3)وفروَة َثْفَر الثَّورِة املَتضاِجمِ 

حيث جّر )املَتضاِجم( عىل جوار )الثَّورِة(، وإال فالقياس  

 يقتيض نصبه؛ ألنه وصف )َثْفَر(.

 وقول ذي الرمة: 

اَم أعُينَِها َبْت ُقدَّ  كأنَّاَم رَضَ

 

 (1)ُقطْنًا بُِمْستَْحِصِد األوتاِر َاْلُوِج 

)َاُْلوِج( عىل جوار )األوتاِر(، وإال فالقياس حيث جرَّ  

 يقتيض نصبه؛ ألنه وصف )ُقْطنًا(

 ويف قول ذي الرمة:

 ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيِ ُمْقِرَفةٍ 

 

 (5)َملَْساَء َليَْس هِبَا َخاٌل َواَل نََدُق 

وقد أنشدين هذا البيت -قلت أليب ثروان "يقول الفراء:  

ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيَ ُمْقِرَفٍة؟ قال: كيف تقول:  -بخفض

 ) ُتِريَك ُسنََّة َوْجٍه َغرْيِ ُمْقِرَفٍة. قلت له: فأنشد، فخفض )َغرْيِ

ِذي تقول أنت أجود ممّا أقول  فأعدت القول عليه، فقال: الَّ

 (.11، ص2)الفراء، د.ت، "أنا، وكان إنشاده عىل اخلفض

اد البيت باجلر يع س ويبدو يل أن إرصاَر أيب ثروان إنش

درايته بصحة هذا الوجه الذي أتى به، وأنه آثر املناسبة 

املوسيقية للحركات عىل الضبط النحوي، ولعله ي في أن 

ِذي قالوا  نذكر شهادة الرواة واملؤرخْي أليب ثروان الُع يل الَّ

عنه إنه أعرايب فصيح تعلم يف البادية، وإنه مِمَّن ُتْؤَخذ َعنُه 

                                                                                    

( البيت من بحر الطويل، وهو لدريد بن الصمة عند الفراهيدي ) 2)

، 2002(، وابن قتيبة )107، ص1771(، واألصمعي )1٧، ص2د.ت، 

(، والبيت من شواهد ناظر اجليش عىل التجاور يف: ناظر 917، ص2

 .(1120، ص9، 2009اجليش )

، 1، 2001( البيت من بحر الطويل، وهو لألخطل عند الفارايب )1)

ْوَزين )10٧ص  (. 9٧( عىل املجاورة )ص2002(، والبيت من شواهد الزَّ

، 2( يف ديوانه )1772( البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة )1)

(، جدة: مؤسسة اإليامن، 1(، حتقيق عبد القدوس أبو صالح، )ط711ص

(، والبيت من شواهد الفراء )د.ت( 277، ص٧، 1771وابن منظور )

 (.91، ص2عىل التجاور )

، 1( يف ديوانه )1772( البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة )1)

 (. 27ص
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 -والعربية، ورووا أنه كان ح اًم من احل ام اللغويْياللَُّغة 

ََ أن التََّجاور املنفصل كان رخصًة لغويًة، أو أسلوبا  لنتحق

، 9111درجْت عليه ألسنة العرق الفصحاء )ابن النديم،

؛ 905، ص3، 318، ص2، 9182؛ والقفطي،61ص

 (.10، ص5، 9111والبغدادي،

 (  9)َ بُوِت املُْرِملِ ومنه قول العجاج: كَأنَّ َنْسَج الَعنْ 

َوار، وكان ينبغي أن يقول: " فخفض )املُْرَمِل( عىل اجْلِ

؛ 116، ص2، 2003)األنباري، ")املرمال( ل ونه َوْصًفا

 (.912، ص5، 9116وابن سيده،

 وأما قول احلَُطْيَئة: 

ــــِن َوادٍ  ــــَة َبْط ــــاُكْم َوَحيَّ  َفإِيَّ

 

وِز النَّاِق َلْيَس َلُ ْم بِِسى    (2)مُهُ

َوار رًدا عىل اْلفراهيدي   فقد اْستدلَّ بِِه ِسيَبَوْيه عىل جر اجْلِ

يِف َزعمه َأنه اَل جيوز إاِلَّ إِذا اّتفَ املَضاف واملضاف إَِلْيِه يِف 

َفإِن مهوز نعت احْلَيَّة املنصوبة، وجر "التَّْذكِري والتأنيث؛ 

 "ملجاورته ألحد املجرورين َوُهَو بطن َأو َواد

 (.86، ص5، 9111)البغدادي،

 ومما وقع فيه التََّجاور قول الفرزدق: 

ــٍح مــن األجــداِث  إذا َيُثوُروَن أْفَواجًا َكأِّنُم ــَراُد ِري َج

ْفع؛ أِلَنَُّه نعت لـ)َجَراُد(، َول نه    (3)َمنشورِ  فــ)َمنشوِر( َكاَن َحقه الرَّ

 .ُخفض عىل التجاور

اِعر:   ومنه َقول الشَّ

 َحان رشب ـمفيا معرش العزاق إِن 

 

 (1)َفاَل ترْشُبوا َما حج هلل َراكِِب 

 

 

ٌَ بالشاعر أن يروي عجز بيته بالرفع  فقد كان حقي

)َراكُِب( كونه الفاعل، إال أنه رواه باجلر)َراكِِب( وأجاز 

عقب عىل حيث فيه احلمل عىل التجاور؛  الفراهيدي )د.ت(

َوار،"البيت بقوله:  َواله  فخفض َراكًِبا عىل اْلقرق واجْلِ

 .(911)ص "الّرْفع بِِفْعلِهِ 

                                                           

، 1( البيت من بحر الرجز، وهو للعجاج عند سيبويه )د.ت،1)

، 1(، والزبيدي )د.ت، 77، ص1، 1779(، والبغدادي )119ص

 (.11٧ص

(، 117( يف ديوانه )ص1779من بحر الوافر، وهو للحطيئة )( البيت 2)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1)ط

( يف ديوانه 1779( البيت من بحر البسيط، وهو للفرزدق )1)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1(، حتقيق عيل فاعور، )ط211)ص

 (. 179( البيت بال نسبة عند الفراهيدي )د.ت، ص1)

عىل أحٍد من النحويْي بعد  –فيام اطلعُت عليه–ومل أقف  

الفراهيدي وافقه القول أو عارضه؛ إذ مل يأِت ِذْكٌر للبيت يف 

ِذي  كتاباِتم أو رشوحاِتم سو  املظفر بن الفضل العلوي الَّ

فمن ذلك "اعترب صنيع الشاعر يف بيته حلنا قبيحا قائال: 

ِذي سّمْوُه جّرًا عىل املَْجاوَرة قال الشاعر: ... م ا َحّج اللحُن الَّ

 "هلل راكِب، وهذا حَلْن قبيح، وصواُبه ما حّج هلل راكُب 

 .(231)العلوي، د.ت، ص

 وأما قول الشاعر: 

ــا ــا اَل َأَر  َغريَه ــوف هَب  َأُط

 

 (5)َكاَم َطـاَف بالبيعـِة الراهـِب 

عىل اجلر باملَُْجاوَرة د.ت( فقد استشهد به الفراهيدي ) 

با:  َوار، َواْلَوْجه فِيِه الّرْفع خفض الراهب بِاْلقرِق "ُمَعق  واجْلِ

 (.916)ص "َكاَم َقاُلوا: َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق 

وأن ر املظفر بن الفضل العلوي محَل اجلر فيه عىل 

َوار، وهو حلٌْن "التجاور بقوله:  جعل الراهب جمرورا عىل اجْلِ

)العلوي، د.ت،  "قبيح، وصوابه: كام طاف بالبيعِة الراِهُب 

 .(219ص

كان حال هذا البيت من اهتامم النحويْي به كحال و

سابقه؛ إذ مل يلَ هو اآلخر اهتامما مع أن الفراهيدي استشهد 

َوار(.  هبام يف مبحث )اخلفض باجْلِ

وبعض النحاة املتأخرين مل خيص التبعية عىل التجاور 

 :  باملجرور، بل أجاز ذلك يف املرفو، ُمستِدال بقول اهْلُذيِلّ

 الثُّْغرَة اليَقظـاَن كالِئُهـاالّسالُك 

 

 (6)َمََّش اهلَلُوِك علَيها اخلَيعَُل الُفُضـُل 

اخلَيَعُل(، والقياس ( إتباعا للمرفو، قبله )الُفُضُل برفع ) 

يقتيض جره كونه نعتا لــ )اهلَُلوِك( املجرور بإضافته إىل 

 (.9191، ص1، 9118املصدر )َمََّش( )أبو حيان،

ه امود الطناحي يف حوايش حتقيَ )أمايل ابن  وقد نوَّ

الشجري( أن أول من قال برفع )الُفُضُل( عىل املَُْجاوَرة هو 

الثغرة والثغر "هـ(، حْي قرر األخري أن 216ابن قتيبة )ت:

سواء، وهو موضع املخافة، وال الئ احلافظ، واخليعل ثوق 

خياط أحد جانبيه ويَّتك اآلخر، واهللوك املتثنية املت رسة، 

                                                           

(، والعلوي )د.ت، 17٧نسبة عند الفراهيدي )د.ت، ص( البيت بال 1)

 (211ص

ّ عند ابن جني )د.ت،٧) ، 2( البيت من بحر البسيط، وهو للُهذِلي

، 1771(، وابن منظور، )110، ص1، 177٧(، وابن سيده )1٧7ص

 (.210، ص11
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صفة اهللوك، وكان ينبغي أن ي ون جرا، ول نه  والفضل من

َوار للخيعل  .(513، ص9، 9181)ابن قتيبة،  "رفعه عىل اجْلِ

( 9111أن البحث قد وقف عىل أن البغدادي ) يف حْي

هـ( أول َمْن قال بالرفع 296قد نصَّ عىل أن األصمعي )ت:

 .(9)عىل املَُْجاوَرة

وَأْكَثرهم "ه: وقد عقب أبو حيان عىل البيت السابَ بقول

يْعَتقده خَمُْصوًصا باملجرور، َوقد َجاَء يِف املَْْرُفو، كام أنشدنا يف 

 .(316، ص9186)أبو حيان، "الفضل

وقيل يف َرْفع )الُفُضُل( أقاويل، منها ما محله عىل أنه نعت 

، 5، 9116للخيعل املرفو، عىل االبتداء )ابن سيده، 

املجرور اللفظ (، ومنها ما جعله نعتا للَهلوك 990ص

باإلضافة، املرفو، املوضع بالفاعلية، فرفع )الُفُضُل( محاًل عىل 

(، واستناًدا إىل أن 15، ص99، 9111املوضع )أبو حيان، 

املجرور باملصدر املضاف إن كان مرفو، املحل فلك فيام نعت 

به أو عطف عليه أن جتره محال عىل اللفظ، وهو األجود ما مل 

 ترفعه محال عىل املوضع.يعرض مانع، ولك أن 

واشَّتط أبو حيان يف العطف عىل املوضع أن ي ون  

لالسم لفظ وموضع، وأن ي ون املوضع بحَ األصالة، وأن 

 (.9281، ص3، 9118)أبو حيان، ي ون ثم ارز للموضع

( ساق يف 9118ومما جتدر اإلشارة إليه أن أبا حيان ) 

َوار  ، 3يف املعرفة ))ارتشاف الرضق( شاهدا للحمل عىل اجْلِ

( ردا عىل ابن جني الَِّذي قرصه عىل الن رة، وهو 9193ص

يِف املْفضل: )َكاَن َواهلل من رجاِل اْلَعَرِق  (2)نَقول أيب ثروا

املَْْعُروِف َلُه َذلِك(، بخفض املَْْعُروف عىل املَُْجاوَرة 

 (.536، ص2، 9118)السيوطي،

 ون )املَْْعُروِف( هذا، وَكاَلم أيب ثروان ال ُيم ن فيه أن ي

ِذي قبله بحال، وال ختريج للجر هاهنا سو   تابعا للمجرور الَّ

ُر أنه العامل املشهود له بالفصاحة،  احلمل عىل التََّجاور، وُأَذك 

؛ 61ص ،9111وممن ُيعدُّ كالمه ُحجة )ابن النديم،

 (.905، ص3، 318، ص2، 9182والقفطي،

                                                           

قني، 1) ْند املَُْحقِّ ( جاء يف خزانة األدب: أن الّرْفع عىل املَُْجاوَرة مل يثبت عي

هلْم  يني يفي البيت السابق، وَأوَّ َوإينَّاَم ذهب إيَلْيهي بعض ضعفة النَّْحوي

ّي يفي كتاب التَّْنبييَهات عىل أغالط  َزة اْلَبْْصي اأْلَْصَمعيي، ذكره َعيّل بن ََحْ

 (.101، ص1، 1779)البغدادي، الرَواة

 (  يف )االرتشاف( أنه ابن رشوان، وربام كان ذلك خطأ من النساخ.2)

ثْي فرسَّ إتبا، وجديٌر بالذكر أن بعض الدارسْي املحد

حركة النَّْعت السببي ملا قبله عىل املَُْجاوَرة، ففي نحو: )رأيُت 

الرجَل ال ريمَة أُمُه( تبع النَّْعت ما قبله يف حركة اإلعراق، 

مع أنه من حيث املعنى يرتبط بام بعده؛ ففي هذه العبارة ال 

يتصف الرجل بال رم بل أمه، وكان من املنطَ أن ُترفع كلمة 

ريمة( تبعا ملنعوِتا األصيل، ول نها نصبت عىل أساٍس )ال 

من اإلتبا، اللفظي، ومسوغه املَُْجاوَرة وما تقتضيه موسيقى 

-11، ص2091)مصطفى، ال الم من انسجاٍم يف احلركات

، 9119؛ والعقييل،988، ص9166؛ واملخزومي، 80

 (.210ص

 

 ثانًيا: التََّجاور املنفصل يف باق العطف

(، والبغدادي 536، ص2، 9118)ينسب السيوطي 

( إىل أيب حيان القوَل إن جميء املَُْجاوَرة يف 11، ص5، 9111)

العطف َضِعيف جدا، ومل حيفظ من كالم العرق، والفرق َبينه 

ام تابعان باَِل واسطة، فهام َأشد جماورة  َوَبْي النَّْعت والتَّوكِيد َأِنَّ

السمْي  من اْلَعطف املفصول بِحرف اْلَعطف، كام رصح

( أن 18، ص9185(، والسيوطي )292، ص1، 9181)

 املَُْجاوَرة ال جتري يف باق العطف.

وجممل القول يف هذه املسألة أن كثريا من العلامء ال  

يستحسن التََّجاور يف املعطوف، بحجة أن حرف العطف 

حاجز ومبطل للمجاورة، ومل تت لم به العرق )أبو 

 (.815، ص9185م،؛ وابن هشا152، ص3، 2009حيان،

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف يف القرآن  

 َِ ال ريم قوله تعاىل: ﴿َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُ ْم َوَأْيِدَيُ ْم إىَِل املََْرافِ

﴾ ]املائدة: [؛ 6َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ ْم َوَأْرُجَلُ ْم إىَِل اْلَ ْعَبْْيِ

–َوَأْرُجلُِ م( )حيث قرأ ابن كثري، ومحزة، وأبو عمرو 

عطفا عىل )َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ م(، وكذا رواه أبو  -باخلفض

(، وقرأ نافع، 963، ص2، 9113ب ر عن عاصم )ابن عطية،

وابن عامر، وال سائي، ويعقوق، وحفص )َوَأْرُجَلُ م( 

(، وعليه في ون 213، ص9180بنصب الالم )ابن جماهد،

ُ ْم َوَأْيِدَيُ م(، أي: عطفا عىل قوله: )َفاْغِسُلوا ُوُجوهَ 

 واغسلوا أرجل م.

وللعلامء يف توجيه قراءة اجلر مذاهب منها: أن اجلر يف  

)َأْرُجلُِ م( امول عىل التََّجاور يف اللفظ، وإْن كانت غري 
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موافقة هلا يف املعنى؛ ألن الرءوَس ُُتسح واألرجل ُتغسل، 

ِذي نص عليه قائال:  ر جمرو"وهو مذهب أيب عبيدة الَّ

باملجرورة التي قبلها، وهى مشَّتكة بال الم األول من 

َوار، واملعنى عىل األول  "املغسول، والعرق قد تفعل هذا باجْلِ

(، وحذا حذوه األخفش 955، ص9، 9162)أبو عبيدة،

وجيوز اجلر عىل اإلتبا،، وهو يف املعنى )الغسل( نحو "بقوله: 

(، 211، ص9110،9)األخفش، ")َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق(

(، والسمعاين 223، ص9182وتابعهام ابن زنجلة )

(، 122، ص9(، والع ربي )د.ت،98، ص2، 9111)

، 2، 9111(، وابن كثري)991، ص2، 9111والبيضاوي )

 (.218، ص3(، واآللويس )د.ت،31ص

واعَّتض الزجاج عىل هذا القول بحجة أن اخلفض عىل 

َوار ال ي ون يف كلامت اهللَّ )الزجاج، ، 2، 9188 اجْلِ

ال وجه ملن اّدعى أّن "(، وذكر ابن خالويه أنه 953ص

َوار؛ ألن ذلك مستعمل يف نظم الشعر  األرجل خمفوضة باجْلِ

لالضطرار ويف األمثال، والقرآن ال حيمل عىل الرضورة، 

 (.921، ص9189)ابن خالويه، "وألفاظ األمثال

َوار اَل ي ون يِف  فه ابن هشام، وحجته أن خفض اجْلِ  وضعَّ

النسَ؛ أِلَن حرف العطف حاجز بْي االسمْي يْمنَع من 

 (.815، ص9185التََّجاور ومبطل له )ابن هشام،

 -وهم بصدد توجيه هذه القراءة-وقد حاول النحاة 

خترجيها عىل الوجه الذي يوافَ قواعدهم؛ فدفعتهم هذه 

إىل الت لف يف القول باحلذف والتقدير، وأذكر  التخرجيات 

 منها:

، 3، 9113املراد من املسح الغسل )الفاريس، أن -9

 (.291ص

أن اأْلَْرُجل جمرورة بحرف جر مقدر، َدلَّ عليه  -2

املعنى، ويتعّلَ هذا احلرف بفعل اذوٍف أيضًا يليَ باملحّل، 

مما يعني أنه ادَّعى َحْذف مجلٍة فعليٍة، وحرف جر )الع ربي، 

 (.121، ص9د.ت،

وأن القراءتْي بمنزلة أنه جيب الغسل واملسح معا،  -3

 (.1، ص2 ،9181آيتْي )النحاس،

ملََّا حد غسل األرجل إىَِل اْلَ ْعَبْْيِ َكاَم حد غسل " -1

 ،9185)م ي، "اأْلَْيِدي إىَِل املْْرفقْي علم َأنه غسل كاأليدي

 (. 220، ص9

ومن ثم يرجح البحث أن حُيمل اجلر يف هذه اآلية عىل 

تأويل ال الم، واخلروج به عن  التََّجاور املنفصل، بعيدا عن

 ظاهره.

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف قوله تعاىل: 

﴿َوَأَذاٌن ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس َيْوَم احْلَج  اأْلَْكرَبِ َأنَّ اهللََّ 

كَِْي َوَرُسوُلُه﴾ ]التوبة: [، حيث ُرِوَي َعِن 3َبِريٌء ِمَن املُْرْشِ

؛ 361، ص5، 2009َسِن )َوَرُسولِه( بِاجْلَر  )أبو حيان،احْلَ 

، 5؛ واآللويس، د.ت،389، ص2000،2والشوكاين،

وال جيوز فيه العطف عىل املرشكْي؛ ألنه معنى  (،213ص

فاسد، َوَخَرَجْت هذه القراءة َعىَل اْلَعْطِف َعىَل التجاور. 

 (. 232، ص2َوِقيَل: ِهَي َواُو اْلَقَسِم )الزخمرشي، د.ت،

ويميل البحث إىل أن محلها عىل التَّجاور هو األنسب؛     

َهاُهنَا  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إِْذ اَل َمْعنَى لِْلَقَسِم بَِرُسوِل اهللَِّ 

َمَع َما َثَبَت ِمَن النَّْهِي َعِن احْلَلِِف بَِغرْيِ اهللَِّ، وهو ما ذكره 

 (.389، ص2، 2000) الشوكاين

ومنه قوله تعاىل: ﴿َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن     

ُعوَن  ََ َوَكْأٍس ِمْن َمِعٍْي*اَل ُيَصدَّ خُمَلَُّدوَن*بَِأْكَواٍق َوَأَباِري

وَن*َوحَلِْم َطرْيٍ مِمَّا  ُ َهٍة مِمَّا َيَتَخريَّ
َعنَْها َواَل ُينِْزُفوَن*َوَفاكِ

ُقِرئت حيث  [؛22-91َيْشَتُهوَن*َوُحوٌر ِعٌْي﴾ ]الواقعة:

)ابن  اآلية األخرية باخلفض )َوُحوٍر ِعٍْي(، وهي قراءة سبعية

 (.212، ص5، 9113؛ وابن عطية،622، ص9180جماهد،

احلور العْي ال ُيطاف هبن؛ ولذا ومجهور املفرسين عىل أن  

كان للعلامء يف توجيه هذه القراءة أقوال منها: خترجيها عىل أِنا 

فيام –من استند إىل هذا التخريج جمرورة بالتََّجاور، ولعل أول 

(، وبه قال 119، ص3، 2005هو املاتريدي ) –وقفُت عليه

، 2، 9111والبيضاوي ) (،122، ص9الع ربي )د.ت،

( يف صدارة التخرجيات 9185(، وذكره ابن هشام )991ص

 (.815التي أوردها هلذه القراءة، ومل يبِد عليه اعَّتاضا )ص

ه الفراء من أن العطف وقريٌب من هذا التخريج ما ذكر

يف اآلية كان عىل اللفظ دون املعنى، وهو ما عرب عنه الفراء 

 .(91، ص9)الفراء، د.ت، "ُأتبع آخر ال الم أوله" :بقوله

وقيل: إن معنى يطوف عليهم ب ذا وكذا ينعَّمون به، 

فيصري املعنى: ُينعَّمون بفاكهة وبلحم وبحور عْي، وهو قول 

 (.192، ص2، 9185م ي )
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بون يف  وقيل: وجه اجلر أن حتمله عىل تقدير: أولئك املقرَّ

جنّات النعيم، ويف حور عْي، أي: يف مقاربة ومعارشة حور 

، 6، 9113) عْي، فحذف املضاف، قال هبذا الفاريس

(، ونسبه أبو 160، ص1(، والزخمرشي )د.ت،251ص

وهذا فيه بعد وتف يك كالم "حيان إىل الزخمرشي معقبا عليه: 

، 2009)أبو حيان، "بعضه ببعض، وهو فهم أعجمي مرتبط

 . (206، ص8

كل هذه التخرجيات محلت اإلعراق عىل املعنى ال عىل 

اللفظ، وارتىض البحث محله عىل التََّجاور؛ كونه أبعد عن 

 الت لف يف التأويل.

بينام ُنقل عن ُقْطُرق أنه ارتأ  أنه َمْعُطوٌف حقيقة َعىَل  

، َقاَل: َواَل ُينَْ ُر َأْن ُيَطاَف َعَلْيِهْم بِاحْلُوِر، اأْلَْكَواِق َواأْلَبَ 
َِ اِري

ةٌ   (.  938، ص91)اآللويس، د.ت، َوَيُ وُن هَلُْم يِف َذلَِك َلذَّ

ومن شواهد التجاور املنفصل يف باق العطف قوله تعاىل: 

 [،35﴿ُيْرَسُل َعَلْيُ اَم ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس﴾ ]الرمحن:

اْبُن َكثرٍِي، َواْبُن ُاَْيِصٍن، َوجُمَاِهٌد، َوَأُبو َعْمٍرو َقَرَأ  حيث

؛ 629، ص9180)ابن جماهد، )َوُنَحاٍس( باجلر

 (.201، ص1، 9181والنحاس،

ويف توجيه هذه القراءة قيل: )ُنَحاٍس( باجلر معطوف عىل  

)شواظ(، ول نها جمرورة يف اللفظ عىل التََّجاور، وهو قول 

، 91(، واآللويس )د.ت،910ص ،91، 2003)القرطبي 

 (.992ص

وقيل: إن )ُنَحاس( معطوف عىل )نار(، وإليه ذهب  

، 1(، والزخمرشي )د.ت،991، ص3الفراء )د.ت،

 (.965، ص5، 2000) (، والشوكاين118ص

وأحسب أن هذا الوجه ضعيٌف، وال يستقيم معه املعنى  

إال ملن جعل معنى الشواظ النار والدخان مجيعا، وهو ليس 

ُه اَل َيُ وُن ُشَواٌظ ِمْن ُنَحاسٍ  ، 9، 9188)الزجاج، كذلك؛ أِلَنَّ

(، وال تستقيم 116، ص1، 9111؛ وابن منظور،219ص

النحاس عىل حد تعبري –معه اللغة إال عىل حيلة واعتذار

غه إال َتْقِدير َحْذِف  -(201، ص1، 9181) حيث لن يسو 

ُه َقاَل: ُيْرَسُل َعَلْيُ ام ُشواٌظ ِمْن ناٍر ويشء من "َمْوُصوٍف  َكَأنَّ

نحاس، فــ)يشء( َمْعُطوٌف َعىَل )ُشَواٍظ(، َو)ِمْن ُنَحاٍس( 

َلٌة ِهَي صفة لــ)يشء(، وحذف )يشء(، َوُحِذَفْت )ِمْن(  مُجْ

ِم ِذْكِرَها يِف )ِمْن ناٍر( ... َفَيُ وُن )ُنَحاٌس( َعىَل هذا جمرورا لَِتَقدُّ 

 .(910، ص91، 2003)القرطبي، "بـ)ِمْن( املَْْحُذوَفةِ 

وير  البحث أنه من الشطط أن ُيتصور يف اآلية هذه 

التقديرات املت لفة ليستقيم هبا املعنى، ومن َثمَّ نرجح أن 

غه ا)ُنَحاسٍ التبعية يف  حلمل عىل التجاور، ويؤيد ذلك ( سوَّ

عطفه عىل )ُشَواٌظ(، وهو  -بالرفع-( َوُنَحاٌس أن َمْن قرأ )

ِذي ال دخان فيه،  أصح يف املعنى؛ ألن الشواظ اللهب الَّ

والنحاس الدخان، وكالمها يت ون من النار، وأما عطفه عىل 

النار ففيه ُبعد؛ ألنه يؤول باملعنى إىل أن اللهب يت ون من 

وهو ليس كذلك، إنام يت ون من النار، وقد روي  الدخان،

عن أيب عمرو قوله: ال ي ون الشواظ إال من نار ويشء آخر 

، 9185)م ي، معه، يعني أنه ي ون من شيئْي من نار ودخان

 (.106، ص2

: )ُنْرِسُل(    -بِالنُّونِ –ويؤيد هذا التوجيه قراءُة َزْيد ْبن َعيِلٍّ

َعْطًفا  -بِالنَّْصِب -َعَلْيُ اَم ُشَواًظا بِالنَّْصِب، ِمْن َناٍر، َوُنَحاًسا 

 (. 65، ص90، 2009َعىَل ُشَواًظا )أبو حيان،

ومما يعضد هذا الرأي الذي ذهبُت إليه قول الطربي: 

َدُهْم بِنَاٍر َهِذِه ِص " ُه َتَوعَّ ِذي ُهَو َأْوىَل بِاْلَ اَلِم َأنَّ َفُتَها َأْن َوالَّ

ُيْتبَِع َذلَِك اْلَوْعَد باَِم ُهَو ِخاَلُفَها ِمْن َنْوِعَها ِمَن اْلَعَذاِق ُدوَن َما 

َخانُ  ، 2000)الطربي، "ُهَو ِمْن َغرْيِ ِجنِْسَها، َوَذلَِك ُهَو الدُّ

(؛ َفي ون بذلك جلَّ ذكره قد وصف َشيْئَْْيِ من 225، ص22

 ِحد ِمنُْهاَم َعَذاٌق عىل ِحدة.اْلَعَذاق من نو، َواِحد، كل َوا

ومن شواهد التجاور يف باق العطف قوله تعاىل: ﴿مَلْ 

كَِْي﴾ ]البينة: ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْل َِتاِق َواملُْرْشِ [؛ 9َيُ ِن الَّ

كَِْي( جاء جمروًرا، واألصل فيه أن  فإن قوله تعاىل )َواملُْرْشِ

ِذي هو يف ال ي ون معطوًفا عىل االسم املوصول )الَّ  ِذين(، الَّ

رفع اسم كان، ول نه جاء جمرورا باملَُْجاوَرة لقوله )ِمْن َأْهِل 

؛ 113، ص2، 2003رأي ال وفيْي )األنباري، اْل َِتاِق( يف

 (.125، ص95واآللويس، د.ت،

وقيل يف توجيه اجلر: إنه من قبيل عطف املرشكْي عىل 

املرشكْي؛ أهل ال تاق، كأنه قال: من أهل ال تاق ومن 

ولذلك خفض املرشكْي، ومل يقل:)واملرشكون(، وال خيفى ما 

يف هذا التوجيه من تأويٍل وحذٍف وتقديٍر، ومما يع س ختاُلف 

أصحاق هذا التوجيه أِنم ارتأوا يف توجيه قراءة الرفع 
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ُكوَن(  ْفعِ –القول: إن )َواملُْرْشِ عطفا عىل املوصول  -بِالرَّ

 (.111، ص8، 2009حيان، ؛ وأبو19، ص9)الفراء، د.ت،

وأحسب أنه مما يؤيد محل اجلر فيه عىل التََّجاور قراءُة 

، 90، 2002األعمش )واملرشكون( بالرفع )الثعلبي،

؛ 201، ص5، 9113؛ وابن عطية،260ص

(، وهو ما يرجح القول 910، ص20، 2003والقرطبي،

ِذيَن َكَفُروا(  لديَّ إن املعطوف عليه هو االسم املوصول )الَّ

 وليس )َأْهِل اْل َِتاِق(.

واحلمل عىل اجلر يف باق العطف فيه نقوٌل كثرية، وهو 

 مع اْلَواِو َمْشُهوٌر يِف َأْشَعاِرِهم، وِمْن َذلَِك َما َأْنَشُدوُه:

ََ إالَّ َأِسـرٌي َغـرْيُ ُمنَْفلِـٍت   مَلْ َيْب

 

ٍَ يِف ِحبَاِل اْلَقـد  جَمْنُـوِق   (9)َوُموَث

( باملَُْجاوَرة لــ)ُمنَْفلٍِت(، حيث خفض الشاعر   ٍَ )َوُموَث

مع أن حقه الرفع عطفا عىل )َأِسرٌي(، نصَّ عىل ذلك الع ربي 

(، 218، ص3(، واآللويس )د.ت،122، ص9)د.ت،

 (.19، ص1، 9111والقاسمي )

وأجاز بعضهم أن يقال فيه: إن العطف باجلر لصالحية  

( موقع )إال( )ناظر اجليش،  ، 1 ،2001وقو، )َغرْيُ

 (.3322ص

حياول أن يثني تبعية  وحيسبه البحُث تأويال مت لفا 

املَُْجاوَرة؛ ألن إعراق ال لامت ال ي ون عىل هذا النحو من 

 تأويل املعنى، وصالحية وقو، بعضها م ان بعض.

ومن شواهد التََّجاور املنفصل يف باق العطف يف كالم 

 العرق: 

 قول زهري: 

ــا ه ــا وغريَّ ــان هب ــَب الزم  َلِع

 

 (2)بعدي َسَوايِف املُوِر والَقطـرِ 

وملا كان القطر)املطر( ال يسفى، وليس له سواف كاملور  

)الغبار( تبْيَّ أنه ليس معطوفا عىل املور، وإنام خفضه الشاعر 

ملجاورته للمخفوض، وأنه كان ينبغي أن ي ون مرفوًعا فيقال 

ُه َمْعُطوٌف َعىَل  ْفِع؛ ألَنَّ ُه َفاِعُل )اْلَقْطُر( بِالرَّ )َسَوايِف( املَْْرُفو، بَِأنَّ

(، وهذا القول نسبه األنباري ) َ ، 2( إىل ال وفيْي )2003)َغريَّ

 (.115-113ص

                                                           

(، 177( البيت من البسيط، وهو للنابغة عند القريش )د.ت، ص1)

 (.111، ص7، 1779(، وأبو حيان )122، ص1والعكربي )د.ت، 

( يف ديوانه 1779( البيت من الكامل، وهو لزهري بن أيب سلمى )2)

 (، بريوت: دار الكتب العلمية.1(، )ط79)ص

 -يف سياق نفي املَُْجاوَرة-وير  البحث أن األنباري  

ت لَّف الردَّ عليهم بام مل تنقله املعاجم، أو تورده رشوحات 

أن "ردا مفاده احتاملية  البيت، وربام عىل خاطر قائله. ت لَّف

ي ون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزوله سوايف كام 

، 2003)األنباري، "يسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوايف

(، كل ذلك ليجعل القطر معطوفا عىل املور، 502، ص2

خمالفا بذلك سنة اهلل يف كونه بأن جعل الرياَح تسفي الَّتاَق 

 واملطَر!

( مربرا تبعية القطر للمور 9111غدادي )وحذا حذوه الب 

َوار؛ أِلَنَُّه اَل ي ون "يف اجلر بقوله:  َوَلْيَس َهَذا من اجْلَّر عىل اجْلِ

اق من  َ َياح السوايف تذري الَّتُّ يِف النسَ، َوَوجهه َأن الر 

َحاق  (.113، ص1) "األَْرض، وتنزل املََْطر من السَّ

 ومنه قول الشاعر: 

ْشُت مِ   ْن َقصٍّ وإْنَفَحةٍ كم َُتَشَّ

 

ودُ   (3)َجاءَْت إِليك بَِذاَك األَْضُؤُن السُّ

حيث يأبى املعنى أن ي ون املعطوف )إْنَفَحٍة( داخال يف 

(، وهو عظام الصدر )ابن  ح م املعطوف عليه )َقصٍّ

(؛ ألن العامل فيه وهو املَشُّ يعني: 11، ص1، 9111منظور،

، 91)الزبيدي، د.ت، َمّص َأْطَراِف الِعَظاِم مَمُضوغًا 

(، واألنفحة هي اْلَ ِرُش، وقيل َما ُيْؤَخُذ ِمْن اجْلَْدِي 381ص

َبِن )الفيومي، د.ت، (، وإىل 696، ص2َقْبَل َأْن َيْطَعَم َغرْيَ اللَّ

ذلك فطن أبو احلسن امللقب بـ را، النمل؛ إذ ارتأ  أن 

صٍّ التقدير يف البيت ال بد أن ي ون: َكْم قد َُتََشْشَت من قَ 

 (.652، ص9، 9181وأكلت من إنفحٍة )كرا، النمل،

وقريٌب من هذا ما ذكره الشيخ ايي الدين عبد احلميد 

َوار جاعال  تقدير ال الم: "حْي محل اجلر يف )إْنَفَحٍة( عىل اجْلِ

كم ُتششت من عظم وأكلت إنفحة، وي ون إنفحة منصوًبا 

ل بفتحة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املح

، 2، 2003)عبد احلميد، هامش األنباري  "بحركة املَُْجاوَرة

 (.111ص

وذكر بعض النحاة أن العطف عىل التََّجاور مما تنفرد به 

، 2، 2000)األزهري، الواو دون باقي حروف العطف

(، وهو قوٌل مردوٌد 935، ص3؛ والصبان، د.ت، 951ص

                                                           

، 1 ،1777مل )( البيت من بحر البسيط، وهو بال نسبة عند كراع الن1)

، 9، 1771(، وابن منظور )911، ص1، 1779(، وابن دريد )٧12ص

 (.91ص
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اء( و بشواهد ثبت فيها العطف عىل التجاور باألداتْي )الف

 )أو(.

 ومن ذلك قول الفرزدق: 

 (9)إىَِل آِل بِِسطَاِم بِْن قَيٍْس َفَخاطَِب  َفَهْل أَنَْت إِْن َماتَْت أَتَانَُك َراِحٌل 

فقوله )َفَخاَطِب( وقع يف البيت خَمُْفوًضا بِاملَُْجاوَرة، وحقه 

، 9، 9113الرفع كونه معطوفا عىل )َراِحٌل( )النمري،

؛ 8، ص9، 9113؛ والرسخيس،910ص

 (.19، ص1، 9111والقاسمي،

 وقول امرئ القيس:

لِ  فظَلَّ طَُهاُة اللَّْحِم ما َبْْيَ ُمنِْضٍج   أَْو َقديٍر ُمَعجَّ
ٍ
 (2)َصِفيَف ِشواء

اْلقِدير: املَْْطبُوخ يِف اْلقدر، َوُهَو ِعنْدهم معطوف عىل 

ِذي هو  )َصِفيَف( املنصوق بأنه مفعول اسم الفاعل الَّ

وملا ورد يف البيت جمرورا قيل يف خترجيه إنه خفض  )ُمنِْضٍج(،

َوار )ابن قدامة، ؛ وابن 950، ص9، 9168عىل اجْلِ

 (.259، ص3، 9111؛ والبغدادي،600، ص9185هشام،

وقيل: هو من قبيل حذف املَُْضاف وإبقاء املَُْضاف إَِلْيِه 

، 9185مقامه، والتقدير: َأو طابخ قدير )ابن هشام،

ويل ُيعد يف بابه قليال؛ ألن حذف (، وهذا التأ600ص

املضاف وإبقاء املضاف إليه عىل حاله من اجلر من غري أن 

يقوم مقام املحذوف يف موقعه اإلعرايب قليٌل، ومرشوٌط بأن 

ي ون املضاف املحذوف معطوفا عىل ما يامثله أو يقابله، كام 

أن البحث يستبعد هذا التأويل ألنه يؤدي بال الم إىل 

ذ إنه من املعلوم أن اإلنضاج يشمل الصفيف الركاكة؛ إ

والقدير؛ فام الداعي لتقدير)طابخ( وال الم قبلها يشملها! 

وربام جانبهم التوفيَ يف تقديرهم )طابخ(، ولو أِنم قدروه بـ 

 )منضج( ل ان أثبت وأوثَ.

 وقد ذكر التربيزي )د.ت( أن أجود ما قيل فيه:

يف شواء( إنه كان جيوز أن يقول )من بْي منضج صف

فحمل قديرا عىل صفيف لو كان جمرورا، ورشح هذا أنك إذا 

عطفت اسام عىل اسم، وكان جيوز لك يف األول إعرابان، 

                                                           

، 2( البيت من بحر الطويل، وهو للفرزدق عند ابن سالم )د.ت،1)

(، واألصفهاين 197، ص1، 1772(، وابن الشجري )1٧٧ص

 (.110، ص10)د.ت،

( يف ديوانه 1791( البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس )2)

 (، حتقيق حممد بن أيب شنب، اجلزائر: الرشكة الوطنية للنرش.22)ص

فأعربته بأحدمها ثم عطفت الثاين عليه جاز لك أن تعربه 

بإعراق األول، وجاز لك أن تعربه بام كان جيوز يف األول. 

 (16)ص

ومحل )قدير( عىل أي أن هذا الرأي مبني عىل التوهم، 

)صفيف( لو كان جمرورا بإضافة )منضج( إىل )صفيف(، 

ِذي ذكره الشاعر يوجب  يف  -عند اجلمهور–والوجه الَّ

)قدير( النصب؛ مراعاة للفظ املتبو، املنصوق باعتباره 

؛ 32، ص90، 9111مفعوال به السم الفاعل )أبو حيان،

 (.211، ص3، 9118والسيوطي،

َضاَفة، َوعند  :وقيل عىل توهم َأن الصفيف جمرور بِاإْلِ

البغداديْي وبعض ال وفيْي ُهَو َمْعُطوف عىل صفيف من 

، َوهم اَل يشَّتطون أصالة املحل   قبيل اْلَعطف عىل املحل 

(، وبه استدل هؤالء عىل أنه 259، ص3، 9111)البغدادي،

ض اخلف -إذا كان املعمول منصوبا-جيوز يف تابع املعمول 

أيضا عىل توّهم اإلضافة، خمالفْي بذلك رأي اجلمهور، وقد 

ُطعن فيام استدّلوا به بأنه يلزم عنه أن ي ون التقدير: من بْي 

منضج أحد هذين، وذلك فاسد املعنى؛ ألنه يصري التقدير: 

من بْي منضج صفيف أو قدير، ف أنه قال: من بْي منضج 

ْي: أحدمها أحد هذين، في ون قد قسم الطُّهاة إىل قسم

منضج صفيف أو قدير، واآلخر مل يذكره؛ ألن )بْي( تقتيض 

وقوعها بْي شيئْي أو أشياء، وال تدخل عىل يشء واحد )أبو 

 (.391، ص1، 9111حيان،

وخرجه بعض أصحابنا أيضا أن "وجاء يف التذييل: 

ي ون معطوفا عىل )شواء(، وت ون )أو( بمعنى الواو، وهذا 

إنام هي يف الطهاة ال يف معمول اسم  ليس بَّشء؛ ألن البينية

(، وهو ظاهر 958، ص90، 9111)أبو حيان، "الفاعل

السقوط ألن به يصري املعنى: َوَصِفيٍف َقِديٍر، َواْلَقِديُر اَل 

 َيُ وُن َصِفيًفا.

هذا، ويذكر أحد الباحثْي املعارصين أنه من قبيل التوسع 

َوار قوهلم: ليس أمة اهلل  بذاهبة وال قائم أن حُيمل عىل اجْلِ

أخوها، بعطف )قائم( عىل )ذاهبة( وت ون قد أخربت عن 

أمة اهلل بذهاهبا وبقيام أخيها، فت ون قد عطفت خربا عىل 

ِذي يستبعده 15، ص2098خرب)عبد اجلبار، (، وهو األمر الَّ

البحث؛ ألن التبعية بْي اخلربين التي استلزمها عطفهام عىل 

 منهام مراعاة اللفظ أو املحل، بعضهام بالواو تقتيض يف الثاين
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وبمجيئه جمرورا يف املقولة السابقة ي ون ذلك من قبيل احلمل 

ِذي نحن فيه باخليار–عىل اللفظ  ال من قبيل احلمل عىل  -الَّ

 التََّجاور.

ِذي عليه البحث أن وقو، التََّجاور املنفصل يف القرآن  والَّ

أئمة العربية، وفصيح الشعر والنثر إثباٌت له بشهادة مجهور 

وأنَّ وروده يف بايب النَّْعت والعطف هبذه ال ثرة دليٌل عىل 

ثبوته، وال يرده يف باق العطف قوهلم إن حرف اْلَعطف 

حاجز َبْي االسمْي ومبطل للمجاورة؛ حيث إن حرف 

العطف واجب الذكر يف بابه؛ ألن التبعية لألول إنام حتصل 

ون التبعية إال به! وإنام به، وكيف نعتربه فاصال وهو مما ال ت 

 الفاصل هو الذي ُيذَكر يف غري اله.

َوار يف  وخيلص البحث إىل أنه كام تثبت التبعية عىل اجْلِ

وإن كان األمر فيها عىل خالف األصل؛ لورود ذلك -النَّْعت 

تثبت يف عطف النسَ لوروده أيضا يف فصيح  -يف الفصيح

 ال الم.

( وهو أحد 9185) أن ابن هشام وقد اسَّتعى انتباهي

َوار يف  املامنعْي لوقو، التجاور يف املعطوف ذكر احلمل عىل اجْلِ

( يف توجيه 811، ص9صدارة التخرجيات التي أوردها )

[، ومل 22قراءة اجلر يف قوله تعاىل: ﴿َوُحوٍر ِعٍْي﴾ ]الواقعة:

يقطع بخطأ هذا التوجيه، ومل ُيْبِد عليه اعَّتاضا، وال خيفى ما 

 اللة.يف هذا من د

 

 ثالًثا: التََّجاور املنفصل يف باق التَّوكِيد

(، ونصَّ السمْي 9193، ص1، 9118أثبته أبو حيان )

( عىل أنه قد َوَرَد يف التَّوكِيد قلياًل يف رضورة الشعر 9181)

( إىل أن جماورة 9185(، وذهب السيوطي )292، ص1)

ِري َذلِك يِف املَْْجُرور مسموعة يِف النَّْعت والتَّوكِيد، َواَل جيْ 

( أن 9111(، وارتأ  البغدادي )18َغريمَها من التوابع )ص

َوار يِف التَّوكِيد كان عىل َسبِيل الندرة )  (.13، ص5جميء اجْلِ

ومل َيِرْد التََّجاور املنفصل يف باق التَّوكِيد سو  يف قول أيب 

 الغريب:

نَِب أْن ليَس        يَا َصاِح بل غ ذَوي الزوجاِت ُكل هم  (9)وصٌل إذا انحلَّت ُعرا الذَّ

                                                           

( البيت من بحر البسيط، وهو أليب الغريب النْصي عند الفراء )د.ت، 1)

، 2، 1777(، والسيوطي )771، ص1771(، وابن هشام )91، ص2

 (. 11ص

َقاَل عنه اْلفراء: أنشدنيه َأُبو اجْلراح بخفض )ُكل هم(، 

َفقلت َلُه: هال قلت )ُكلَّهم( َيْعنِي بِالنّصب، َفَقاَل: ُهَو خري 

اه فأنشدنيه باخلفض،  ِذي قلته َأنا، ثمَّ استنشدته إِيَّ من الَّ

خفض )الزوجات( ومذهب الفراء أن أبا اجلراح أتبع )كل( 

لـ)ذوي(  (2)وهو منصوق عىل املفعولية؛ ألنه توكيد

 (.15، ص2)الفراء،د.ت،

كلهم توكيد لَِذوي اَل "وقال ابن هشام يف توضيح ذلك:  

، َوَذوي َمنُْصوق عىل املفعولية،  ْوَجاِت، وإال لَقاَل ُكلهنَّ لِلزَّ

 "َوَكاَن حَ كلهم النصب، َول نه خفض ملجاورة املخفوض

 (.128)ابن هشام، د.ت، ص

وحيسب البحث أن يف رواية الفراء دليال عىل مرشوعية 

ُحجة، ومن ثم جيب  (3)نفصل؛ ألن كالم أيب اجلراحالتََّجاور امل

قبول إنشاده، وألنه ثبت إنشاده البيت بخفض )ُكل هم( وهو 

ُمقٌر بنصبها، وعندما استنشده الفراء البيت مرة أخر  أعاد 

أرصَّ  (1)إنشاده باجلر؛ مما ُيوحي بأن ذلك كان أقرق إىل هلجةٍ 

 أن ينشد هبا.

 

 ل يف باق البدلرابًعا: التََّجاور املنفص

خمتلفون يف وقو، التََّجاور املنفصل يف  -كام رأينا-العلامُء 

التوابع عامة، إال أن شبه إمجا، ينعقد عىل امتنا، جميئه يف باق 

ُه يِف التَّْقِدير من مجَلة أخر ، َفُهَو اجوز "البدل بحجة  َأنَّ

 (. 130)ابن هشام، د.ت، ص "َتْقديرا

ِذي عليه البحث أنه لو ُسِمع يف البدل لسلمنا به، شأنه  والَّ

يف ذلك شأن التبعية يف النَّْعت وغريه، وال يضريه القول إن 

                                                           

( َنصُّ الفراء ذكر فيه أنه نعت، ولعله خطأ من النّساخ، أو كان ذلك 2)

 زلًة يف الكالم فقط؛ لوضوح اإلعراب.منه 

( هو أبو اجلراح العقييل، أحد فصحاء األعراب الذين ُأخذت عنهم 1)

، 9، 2001اللغة، وُيروى أنه كان حكاًم من احلكام اللغويني )اجلاحظ 

 (.117، ص2، 1772؛ والقفطي 91، ص1779؛ وابن النديم 11٧ص

ي، أو حالة لغوية تنتج من ( اللهجة: طريقة معينة يف االستعامل اللغو1)

تطور اللغة، وختتلف عنها يف كثري من القواعد واملفردات والظواهر 

، 1779الصوتية والداللية، وتوجد يف بيئة خاصة ) عبد التواب، 

َفْت اللهجات عند القدماء باسم اللغات، 1٧9-1٧٧ص (، وقد ُعري

 (.12، ص2وأقروا بأهنا حجة )ابن جني، د.ت، 
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ُه ُمْسَتْأَنٌف  البدل َمْعُمول لعامل آخر غري اْلَعاِمل األول، َفَ َأنَّ

َلٍة ُأْخَر ، فبعدت ُمَراَعاة املَُْجاوَرة، َونزل منزَلة مجَلة  ِمْن مُجْ

، 9، 2009ر املتأخرين )أبو حيان،ُأْخَر ، وهو مذهب أكث

(؛ فإنه ُيعز  إىل 535، ص2، 9118؛ والسيوطي،31ص

سيبويه قوله: إن العامل يف البدل هو العامل نفسه يف املبدل 

، 9181؛ والسمْي،115، ص90، 2009منه )أبو حيان،

(، إال أن هذا 921، ص2؛ والصبان،د.ت،112، ص90

نه وحده، وجيب إظهاره العامل املشَّتك بينهام يبارش املبدل م

والتلفظ به فقط قبل املبدل منه، وال يصح إظهاره أو ت راره 

 قبل البدل، وإنام ي في ختيله فقط.

َوار أمر خارج عام تقتضيه "هذا، وإن   التبعية عىل اجْلِ

القواعد، فإن ورد منه يشء احتيج فيه إىل توجيه، وأما إذا مل 

، 1، 2001ر اجليش،)ناظ "يرد فال حاجة إىل االعتذار عنه

 (.3320ص

ه أبو عبيدة ) ( اخلفض يف كلمة )ِقَتاٍل( يف 9162ووجَّ

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه  قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

َوار ملا كان 291َكبرٌِي﴾ ]البقرة: [ بقوله: هو خمفوض عىل اجْلِ

(، ويراه البحث 12، ص9بعده )فِيِه( كناية للشهر احلرام )

، توجيها مت لفا، وأقرق منه أن يوجه اخلفض عىل البدلية

؛ وابن 21، ص9، 9111مذهب البرصيْي )املربد،وهو 

، 9 ،9113) (9)(؛ ولذا خطَّأه ابن عطية81، ص9112جني،

 (.10ص

 

 خامًسا: التََّجاور املنفصل يف باق جواق الرشط

عىل ذهب ال وفيون إىل أن جواق الرشط جمزوم 

التََّجاور؛ ألن جواق الرشط جماور لفعل الرشط، الزم له، ال 

َوار محل عليه يف  ي اد ينفكُّ عنه، فلام كان منه هبذه املنزلة يف اجْلِ

اجلزم، وجواق الرشط كان ينبغي أن ي ون مرفوًعا، إال أنه 

ُجزم أيضا محال عىل التََّجاور، وهلذا إذا حلت بينه وبْي فعل 

( أو بـ)إذا( رجع إىل الرفع؛ ألنه قد زال الرشط بـ)الفاء

ِذي هو أجبني من الرشط، ومنه  التََّجاور بفصل املرفو، الَّ

                                                           

هنا مل يتقّدم ال مرفوع، "أبو حيان أن وجه اخلطأ فيه هو أنه ها ( َأْوَضَح 1)

وال منصوب، فيكون )قتال( تابعًا له، فيعدل به عن إعرابه إىل اخلفض عىل 

 (.111، ص2، 2001)أبو حيان، "اجلوار

َمْت َأْيِدهيِْم إَِذا ُهْم  قوله تعاىل: ﴿َوإِْن ُتِصبُْهْم َسي َئٌة باَِم َقدَّ

 [.36َيْقنَُطوَن﴾ ]الروم:

واختلف البرصيون؛ فذهب األكثرون إىل أن العامل فيه 

رشط، وذهب آخرون إىل أن حرف الرشط وفعل حرف ال

الرشط يعمالن فيه، وذهب آخرون إىل أن حرف الرشط 

يعمل يف فعل الرشط، وفعل الرشط يعمل يف جواق الرشط 

، 1، 2009؛ وابن يعيش،231، ص9151)األنباري،

 (.11، ص1، 2000؛ والريض،265ص

ِذي عليه البحث أن تلك العالقة الداللية داخل  والَّ

يب الرشطي بْي أداة الرشط وفعل الرشط وجوابه التي الَّتك

تع س امتزاج الثالثة يف ت وين مجلة ذات معنى واحد 

مستقل، وتع س مد  ارتباط الرشط بجوابه، وحاجتهام 

تلك  -ألداة الرشط؛ فهام بدوِنا ال يش الن مجلة مفيدة

العالقة تدفع البحث إىل األخذ بقول البرصيْي إن أداة الرشط 

 عاملة يف الرشط وجوابِه؛ ألنه يقتضيهام معا.هي ال

وحيملنا رأي ال وفيْي عىل القول: إن احلمل عىل التجاور 

ربام كان مقيسا عند ال وفيْي؛ ولذا قاسوا عليه جزم جواق 

 الرشط.

 
 سادًسا: التََّجاور املنفصل يف باق اخلرب

َوَرَد احلمل عىل التََّجاور يف اخلرب عند أيب الفضل الرازي 

صاحب كتاق )اللوامح(، وذلك يف قراءة أيب جعفر، وزيد 

َبُعوا  ُبوا َواتَّ ( يف قوله تعاىل: ﴿َوَكذَّ بن عيل بخفض )ُمْسَتِقرٍّ

﴾ ]القمر: جه 3َأْهَواَءُهْم َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ [، حيث خرَّ

(، فحقه الرفع، ل نه  صاحب )اللوامح( عىل أنه خرب لـ)ُكلُّ

؛ 31، ص90، 2009ن،جر للمجاورة )أبو حيا

   .(922، ص90، 9181والسمْي،

وكان السمْي حفيا بجمع األوجه التي قيلت يف تأويل 

ّي  خَمرَْشِ ( يف اآلية ال ريمة، ومنها: ختريج الزَّ خفض )ُمْسَتِقرٍّ

َق ُكلُّ  اَعُة، َواْقََّتَ َبِت السَّ اَعِة، َأِي اْقََّتَ ( َعْطًفا َعىَل السَّ َأْن )ُكلُّ

ُ َحاُلُه )الزخمرشي، د.ت، َأْمٍر ُمْستَ  ، 1ِقرٍّ َيْسَتِقرُّ َوَيَتَبْيَّ

 (.132ص

ومنها: أنَّ خرَب املبتدأ قوُله )ح مٌة بالغٌة( أي أنه أخرب عن 

كل  أمٍر مستقٍر بأنَّه ح مٌة بالغٌة، وي ون قوُله: ﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم 

 َما فِيِه ُمْزَدَجٌر﴾ ]القمر:
ِ
َّتاٍض بْي املبتدأ [ مجلَة اع1ِمَن اأْلَْنَباء

 وخرِبه. 
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ره أبو البقاء: معموٌل به، أو  ومنها: أنَّ اخلرَب مقدٌر، وقدَّ

ره غرُيه: بالغوه. )السمْي، -929، ص90، 9181أتى. وقدَّ

922.) 

وير  البحث أنه ليست ثمة رضورة حتملنا عىل القول بام 

ذهب إليه صاحب )اللوامح(؛ ليس احتفاء فقط بقول أيب 

ْ ُيْعَهْد يِف َخرَبِ املُْْبَتَدأِ "َجاور: حيان عن التَّ  ُه مَل )أبو  "إنَّ

(، ول ن ألن لنا عنه مندوحة؛ إذ 31، ص90، 2009حيان،

األقرق منه أن نحمل اخلفض عىل أحد األوجه األخر  التي 

ِمل اآلية عىل غري املجاورة.  ذكرها السمْي، ومجيعها حَتْ

[، 5َوُقوِد﴾ ]الربوج:وقيل منه قوله تعاىل: ﴿النَّاِر َذاِت الْ 

حيث ُقرئ )النَّاِر( بال رس، ويف إعرابه أقوال، منها: أِنا 

( عن 801، ص2، 9185خفض عىل التََّجاور، نقله م ي )

ال وفيْي، وهذا يقتيض أن )النَّار( كانت ُمستحقة لغري اجلر، 

فُعِدل عنه إىل اجلر، ويدل أِنا كانت مستحقة للرفع قراءة 

 حيوة، وأيب السامك العدوي، وابن أشهب العقييل، وأيب

السميفع، وعيسى برفع )النار( عىل أِنا خرب مبتدأ اذوف: 

أي هي النار، أو عىل أِنا فاعل فعل اذوف: أي أحرقتم النار 

، 5، 2000؛ والشوكاين،111، ص8، 2009)أبو حيان،

 (.211، ص95؛ واآللويس، د.ت،500ص

)النَّاِر( َبَدُل اْشتاَِمٍل ويميل البحث إىل محل اجلر عىل َأنَّ 

)َذاِت اْلَوُقوِد(  ِمَن اأْلُْخُدوِد؛ أِلَنَّ اأْلُْخُدوَد ُمْشَتِمٌل َعَلْيَها، وَ 

َا َناٌر َعظِيَمٌة، وهو رأي البرصيْي، َوِقيَل: ُهَو  َوْصٌف هَلَا بَِأِنَّ

 (.991، ص5، 9181َبَدُل ُكلٍّ ِمْن ُكلٍّ )النحاس،

 

 املنفصل يف باق احلالسابًعا: التََّجاور 

 وعن قول الفرزدق: 

جاُل َرأَْوا َيزيَد، رأَيْتَُهم قاِق، نَواكَِس األَبْصار       وإِذا الر   (9)ُخْضَع الر 

اء َواْل َِسائِّي َرَوَيا اْلَبْيَت )نواكَس( -قال اهلروي: إن اْلَفرَّ

جْلَر  اَل َوَقاَل األَخفش: جَيُوُز َنواكِِس األَبصاِر، با -بِاْلَفْتِح 

 َكاَم َقاُلوا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق )األخفش،
ِ
، 2، 9110بِاْلَياء

 (. 111ص

ْي من "وقول األخفش يدفعه قوُل م ي:  َرَوْوُه بَِ رْس الس 

 َوالنُّون، فحذفت النُّون 
ِ
نواكس َجَعُلوُه مجع نواكس بِاْلَياء

                                                           

( يف ديوانه 1779( البيت من بحر الكامل، وهو للفرزدق )1)

 ار الكتب العلمية.(، بريوت: د1(، حتقيق عيل فاعور، )ط19٧)ص

ْي َم ْ  ُسوَرة يِف لإلضافة، َواْلَياء اللتقاء الساكنْي، وبقيت الس 

اللَّْفظ، َفدلَّ مجعه عىل َأنه جيمع َكَسائِر اجلمو،، واجلمو، كلَها 

، 9185،2)م ي، "منرصفة، فرصف َهَذا َأْيضا عىل َذلِك

 (.181ص

 وعن قول أيب كبري اهلذيل: 

 (2)مل حيللِ كرهًا وعقُد نطاقها                 مَحََلْت بِِه يف َلْيَلٍة َمْزُؤوَدةٍ 

يقول األصفهاين: الزأد: الذعر، ومزؤودة: مذعورة. 

ويرو  )َمْزُؤوَدًة( بالنصب عىل احلال للمرأة؛ ويرو  

)َمْزُؤوَدٍة( باجلر، وجيوز فيه وجهان: أحدمها أن جتعله صفًة 

لــ)َليَْلٍة(، كأنه ملا وقع الزؤود والذعر فيها جعله هلا، وجيوز 

َوار، وهو يف احلقيقة للمرأة، كام قيل: أن ي ون انجراره يف  اجْلِ

َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍق. وهذا مليلهم إىل احلمل عىل األقرق، 

 (.66، ص2003وألمنهم االلتباس )األصفهاين،

( ذهب إىل أن محل 9113ويلزم التنويه أن الزن لوين )

)َمزُؤودٍة( عىل اجلر عىل اجلوار هو رأٌي انفرد به التربيزي 

هـ( مسبوق 502، عىل الرغم من أن التربيزي )ت:(21)ص

ِذي أرشُت إليه،  هـ(129)ت:يف ذلك برأي األصفهاين  الَّ

، 8، 9111ويبدو يل أن الزن لوين تابع يف ذلك البغدادي )

فأوهم كالمه أن هذا  -وقد عزاه إىل التربيزي-( 201ص

 الرأي للتربيزي غري مسبوق فيه. 

وَدٍة( يف البيت اموٌل عىل ويميل البحث إىل أن جر )َمْزؤُ 

الوصفية، وقرينة ما ذهبنا إليه أن العرق كثرًيا ما عدلوا عن 

الصيغ القياسية، واستعملوا مثل هذا النمط يف أشعارهم؛ 

 فازدان التعبري مجاال واملعنى توسعا.

 

 ثامنًا: التََّجاور املنفصل يف باق االشتغال

لقرق وحَ التََّجاور َقْوهُلُْم: َوقيل مِمَّا َراَعِت اْلَعَرُق فِيِه ا

رضبت زيدا وعمًرا كلمته؛ إذ اْسَتْحَسنُوا نْصَب )َعْمًرا( 

ملجاورته اسام منصوبا، ويرده أنه لو كانت علة نصبه ما ذهبوا 

إليه من عربة املنصوق يف اجلملة األوىل لوجب أال تنصب 

مررت بزيٍد وعمًرا "فال تقول:  "مررت بزيدٍ "بعد قولك: 

قام زيٌد وعمًرا  "فال تقول:  "قام زيدٌ "، وبعد قولك: "كلمته

، "إن فيها زيًدا"، ولوجب أن تنصب بعد قولك: "كلمته

                                                           

 ،2002( البيت من بحر الكامل، وهو أليب كبري اهلذِل عند ابن قتيبة )2)

 (.٧1، ص1 ،2001(، وابن يعيش )99، ص2
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، وهذا غري خمتار "إن فيها زيًدا وعمًرا كلمته"فتقول: 

 (. 102، ص9 ،2008)السريايف،

 

 تاسعا: التََّجاور املنفصل يف باق التناز،

ل الثاين؛ كونه أقرق اختار البرصيون يف باق التناز، إعام

إىل املعمول، فُروِعَي فيه جانب القرق وحرمة املَُْجاوَرة، ويف 

وحّجُة البرصيْي يف ترجيِح إعامِل "ذلك يقول ابن يعيش: 

الثاين أّنه أقرُق إىل املعمول، وليس يف إعامله تغيرُي املعنى، إذ 

يَة ال فرَق يف املعنى بْي إعامِل األول والثاين، وت تسب به رعا

، 9، 2009)ابن يعيش، "جانب الُقْرق وُحْرمِة املَُْجاوَرة

(؛ أال تر  أِنم قالوا: )خشنت بصدِرِه وصدِر زيٍد( 299ص

فيختارون إعامل الباء يف املعطوف، وال خيتارون إعامل الفعل 

فيه؛ ألِنا أقرق إليه منه، مع أنَّ حرَف اجلر  َأضعُف من الفعِل 

 (.11، ص9)سيبويه، د.ت،

ر  أبو سعيد السريايف أن قولنا: )خشنت بصدره وي

وصدِر زيد(، أجود من )خشنت بصدره وصدَر زيد( 

وكالمها جائز؛ باجلر محال عىل جمرور جياوره لفظا، وبالنصب 

محال عىل املعنى، وعنده أن محله عىل اللفظ وعىل ما يقاربه 

 (.361، ص9 ،2008وجياوره أجود )السريايف،

ك مع االستقراء أن إعامل الثاين وقرر الريض أنه ال ش

أن كل ما جاء من أساليب التناز،  أكثر يف كالم العرق، وأكد

يف القرآن ال ريم كان عىل إعامل الثاين، ووجد يف ذلك دليال 

للبرصيْي عىل أن املختار إعامل الثاين، وإال كان أفصح ال الم 

–205، ص9، 2000أي القرآن عىل غري املختار )الريض،

290.) 

ويستبعد البحث محل مسائل التناز، عىل التجاور 

املنفصل؛ إذ إن ل ٍل من البرصيْي وال وفيْي مستنًدا من 

 التعليل والقياس يصعب معه ترجيح قول أحدمها. 

 

 عارشا: التََّجاور املنفصل يف التأنيث

َومِمَّا َراَعِت اْلَعَرُق فِيِه التََّجاور يف باق التأنيث قوهلم: 

مري الشمُس طلعْت  ؛ فإنَّه ال جيوز فيه حذُف التَّاء ملا َجاَوَر الضَّ

املستَّت الفعل، وكذلك قوهلم: قامْت هنٌد؛ ال جيوز فيه حذف 

التاء؛ ملجاورِتا لالسم الظاهر احلقيقي التأنيث، واإلمجا، عىل 

ْ ُيْفَصْل َبْينَُهاَم؛ َفإِْن ُفِصل َبْينَُهاَم   إَِذا مَل
ِ
 أنه ال جيوز َحْذف التَّاء

َأَجاُزوا َحْذفَها، َواَل َفْرَق َبْينَُهاَم إِالَّ املَُْجاوَرة َوَعَدُم املَُْجاوَرة 

، 1، 9181؛ والسمْي،123، ص9)الع ربي،د.ت،

، وأصحاق هذا الرأي جممعون عىل أنه ما كان (293ص

 . ذلك الفرق بْي احل مْي اإلعرابيْي إال رعاية للمجاورة

مراعاة املجاورة وأثرها:  ومن السياقات التي ُوظَِف فيها

 ما اكتسبه املضاف من املضاف إليه من التأنيث يف قوهلم:

)ذهبت بعض أصابعه(، حيث قيل: إن تأنيث )بعض( يف هذه 

املقولة مربره احلمل عىل التََّجاور؛ ألنَّه ملََّا جاور املؤنث 

يستبعده )أصابع( وُأضيف إَِليه فُجِعل َلُه ح مه، وهو ما 

ه من قبيل احلمل عىل املعنى، ال احلمل عىل ويرا البحث،

التََّجاور؛ إذ ال يصح هذا االستعامل إال يف يشء ي ون املذكر 

ِذي  فيه بعض املؤنث، ولو جاوره، وبيان ذلك: أن املذّكر الَّ

يضاف إىل املؤنث عىل وجهْي؛ أحدمها: يصح معناه لو أسقط 

لو أنك بلفظ املؤنث، نحو قولك: أرّضت يب مّر الّسنْي، ف

أسقطت املذّكر فقلت: أرّضت يب الّسنْي جاز املعنى. 

واآلخر: ما ال تصح به العبارة عن معناه بلفظ املؤنث، نحو 

؛ 59، ص9قولك: ذهب عبد أّمك )سيبويه، د.ت،

 (.313، ص9، 2008والسريايف،

ويستظهر البحث أنه ليس من احلمل عىل التََّجاور 

[، 960]اأْلَْنَعاِم:  َأْمَثاهِلَا﴾املنفصل َقْوله تعاىل: ﴿َفَلُه َعرْشُ 

، َوِهَي  ويستبعد قوهلم يف اآلية: إن التَّاُء ُحِذَفِت ِمْن َعرْشٍ

َرٌة، َوَل ِْن ملََّا َجاَوَرِت اأْلَْمَثاُل  ُمَضاَفٌة إىَِل اأْلَْمَثاِل، َوِهَي ُمَذكَّ

ِمرَي املَُْؤنََّث َأْجَر  َعَليَْها ُحْ مه )ابن سيده، ، 5 ،9116الضَّ

(، ومن ثمَّ يميل 123، ص9؛ والع ربي، د.ت،989ص

ِذي ارتآه ابن األنباري، وهو  أن املِثُل "البحث إىل التخريج الَّ

أصله النَّْعت، والعدد واقٌع عىل النو، ال عىل النَّْعت، 

َمْن جاء باحلسنة فله عرش حسناٍت  -واهلل أعلم-فالتقدير

ألن العرش واقٌع عىل  أمثاهلا، فلم ُتْدَخل اهلاء يف )َعرْش(؛

 (.229، ص2 ،9189)ابن األنباري، "احلسنات وهي مؤنثةٌ 

 

 احلادي عرش: التََّجاور املنفصل يف املمنو، من الرصف

ِفرِيَن َسلََِٰسََلْ َوأَۡغلَََٰل َوقيل منه قوله تعاىل: ﴿ ِإَّنٓا أَۡعَتۡدََّن لِۡلكََٰ
ن سالسال1]اإلنسان: ﴾َوَسِعريًا ، مع كونه (9)[، يف قراءة َمن نوَّ

                                                           

؛ 1٧1، ص1770( هي قراءة نافع والكسائي )ابن جماهد،1)

 (.19، ص1772؛ وابن زنجلة، 17، ص٧، 1771والفاريس،
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( 9181عىل صيغة منتهى اجلمو،، حيث صنَّف السيوطي )

(، ومحله ابن احلاجب )د، 91، ص9ذلك يف باق اإلتبا، )

ت( عىل الرضورة أو التناسب؛ الجتامعه مع غريه من 

 (.522، ص9املنرصفات فُردَّ إىل األصل ليتناسب معها )

ويتفَ البحث مع الرأي القائل: إن رصف املمنو، من  

الرصف يف لغة القرآن ال ريم جاء موافقا للغة بعض قبائل 

(، وابن 81، ص9181العرق، وهو رأي الزجاجي )

( أنه 9118(، وزاد األخفش )25، ص9180عصفور )

سمع من العرق من يرصف يف ال الم مجيع ما ال ينرصف 

 (.920، ص9)

 

 اخلاُتة

و  تناول البحُث التََّجاور املنفصل وأثَره من حيث املست-

كان رخصًة  –عىل األرجح–وارتأ  البحُث فيه أنه  ،النحوي

ُلغويًة أخضعْت ال لمَة إىل قانوِن االنسجاِم الصويت، 

َِ احلركي بْي لفظْي متجاورين َشاَكَل الثاين منهام  والتواف

األول يف حركته توافًقا وتناغاًم، فلم ت ن حركته إعرابية وال 

من صور اإلتبا،  بنائية، وإنام جاءْت لتع َس صورةً 

والَّتخص يف العالمة اإلعرابية ُاْكُتِسَبت بموجب القرِق 

ما جيب قبوُله  -يف اعتقادي-ورعايِة جانبِِه وحرمتِِه، وهو

لصحة نقله، خاصًة وأن هذا النمَط قد وجد سبيَله إىل أشعاِر 

دته قراءات متواترة هلا قدسيتها  العرق وفصيِح كالمهم، وأكَّ

ا جيعله ُحجًة يف العربية، ويغنيه عن االعتضاد لغًة وترشيًعا؛ مم

 بموافقته للصناعة النحوية؛ لي ون له وجٌه من القبول.

الحظ البحث أن بعض شواهد هذه الظاهرة ِسيقْت يف -

مقام اإلنشاد، ولإلنشاد خصوصيته؛ حيث يقتيض مقاطع 

متناغمة وانسجاًما صوتيا؛ فيتأثر فيه الصوُت بالصوِت 

وتغدو به املناسبة املوسيقية للحركات ألبعد، األقرِق دون ا

ليس هذا استنطاقا أهم من املحافظة عىل الضوابط النحوية، و

للشواهد قدر ما كان البحث يأمل أن يقف من حتليلها عىل 

 هوية هذه الظاهرة.   

ال يستبعد البحث أن ت ون هذه الظاهرة اللغوية -

الرسيع التي  انع اسا لبعض اللهجات العربية ذوات األداء

إىل إتبا، ال لمة حركة ما جياورها من  -آنذاك-ربام جنحْت 

أجل أال يثقل عليها االنتقال من ال رس إىل الضم أو الفتح، 

أن القبائل "ويعضد هذا الرأي مالحظة إبراهيم أنيس 

البدوية كانت ُتيل إىل اإلتبا، احلركي أو االنسجام الصويت؛ 

طَ، ويوفر هلا جمهوًدا عضليا، أما ألنه حيقَ هلا السهولة يف الن

القبائل احلرضية ف انت غري ميالة إليه؛ حلرصها عىل حتقيَ 

 ،9165)أنيس، "األصوات يف نطقها بسبب التأين يف ال الم

 (.16ص

يعزز كون هذه الظاهرة هلجًة من هلجات العرق إرصاُر - 

عندما استنشدمها -وأيب اجلراح العقييل  لُع يل،أيب ثروان ا

عىل اإلنشاد بحركة الصوت املجاور عىل الرغم من  -الفراء

معرفتهام باحلركة التي تقتضيها قواعد الصناعة النحوية، ومها 

من األعراق  -وغريمها من أصحاق هذه الشواهد-

ِذين تعلموا يف البادية، وُأخذت عنهم اللغة،  الفصحاء الَّ

جة يف عصور االحتجاج، وهو ما يرجح القول وكالمهام ُح 

إن التجاور أسلوق لغوي درجت عليه ألسنة العرق 

 الفصحاء.

ير  البحث أن ُتقبل النصوص التي وردت شاهًدا عىل -

جميء هذه الظاهرة يف العربية، دون ااكاِتا، أو التوسع فيها، 

أو القياس عليها؛ فمن شأن ذلك أن ُيزيَح عن نصوٍص 

خلتها هذه الظاهرة اجلدَل حول منطقية احلركة التي فصيحٍة د

حيملها االسم الالحَ، وي فينا التقديرات املت لفة، 

والتأويالت املتمحلة التي ازدمحت هبا كتب النحو والتفاسري، 

أقرق إىل  -أحيانا-وأرهَ أصحاهُبا هبا أنفَسهم، ف انت

ستقيم وال تالتفلسف منه إىل احلقيقة والذوق اللغوي السليم، 

عىل حد تعبري –معها اللغُة إال عىل حيلٍة واعتذار

إن ويَّتاء  للبحث أنه  -(201، ص1، 9181النحاس)

توافر هلذه الشواهد من التخرجيات ما ينسجم مع قواعد 

 العربية، وأم ن محلها عليه كان محلها عليه أفضل. 

إن احلمل عىل التََّجاور كان مسوًغا نحويا ُيلجأ إليه يف -

وَرِة، وربام يف السعة أيضا؛ فلم ي ن توجيها َمَوا ُ ِضِع الرضَّ

يركن إليه النَّْحويُّ إذا مل جيد ما حيمل عليه، بل ربام محل َعىَل 

التََّجاور وقد ُوِجَدْت َعنُْه َمنُْدوَحٌة. ومن ذلك ما جاء من 

تعليل أيب عبيدة وتوجيهه اخلفض ل لمة )ِقَتاٍل( يف قوله 

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه  تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك  َعِن الشَّ

[ حْي آثر محلها عىل التََّجاور، مع إم ان 291َكبرٌِي﴾ ]البقرة:

محل اجلر يف اآلية عىل البدلية، وكيف ُيتصوُر فيها محال عىل 
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التََّجاور وقد وافَ البدُل فيها متبوَعه املبدل منه! فهي أقرُق 

 نه إىل احلمل عىل غريه. إىل البدليِة م

( عىل استعامل 2003ومن ذلك أيضا استشهاد القرطبي)

( بقوله تعاىل: ﴿َبْل ُهَو 11، ص6التََّجاور يف القرآن ال ريم )

يٌد* يِف َلْوٍح َاُْفوٍظ﴾ ]الربوج [، ويبدو يل أنه 22-29ُقْرآٌن جَمِ

هبذا  مل ي ن ُموفَّقا يف التدليل عىل إثبات التََّجاور يف القرآن

الشاهد؛ ألن نظَم اآلية يأبى التخريج عليه، وحيسب البحُث 

اِجُج أنصاَر القول: إن التََّجاور  أن هذه األمثلة ونحوها حُتَ

مسألة اصطنعها النحويون لتفسري هذه األبيات التي مل جيدوا "

 ،9112)محاسة، "هبا سبًبا يؤدي إىل جر ال لامت امْلَُجاوَرة

للبحِث أن هذه األبيات تقف (، بل إنه يَّتاء  222ص

شاهًدا عىل أسلوٍق من أساليب العربية، أو هلجٍة من هلجاِتا 

َحِفظها واستعملها القرآُن ال ريم؛ ألنه نزل بلساٍن عريب 

 مبْي.

 

 املصادر واملراجع

هـ( 295األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة )ت:

. حتقيَ الدكتورة/ هد  قراعة، معاين القرآن(. 9110)

 القاهرة: م تبة اخلانجي.(، 9)ط

(. 2000هـ( )105، خالد اجلرجاوّي )ت:األزهري

(، بريوت: دار ال تب 9. )طرشح الترصيح عىل التوضيح

 العلمية.

رشح (. 2003هـ( )129)ت:األصفهاين، أبو عيل 

(، بريوت: دار 9. حتقيَ غريد الشيخ، )طديوان احلامسة

 ال تب العلمية.

(. 9113) هـ(296)ت:أبو سعيد  ،األصمعي

. حتقيَ أمحد امد شاكر، وعبد السالم هارون، األصمعيات

 (، القاهرة: دار املعارف.1)ط

روح هـ( )د.ت(. 9210لويس، أبو الفضل )ت:اآل

. بريوت: دار املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين

 إحياء الَّتاث العريب.

أرسار (. 9151هـ( )511، أبو الربكات )ت:األنباري

 . حتقيَ امد هبجة البيطار، دمشَ: مطبعة الَّتقي.لعربيةا

(. 2003هـ( )511، أبو الربكات )ت:األنباري

(، بريوت: 9. )طاإلنصاف يف مسائل اخلالف بْي النحويْي

 امل تبة العرصية.

املذكر (. 9189هـ( )328)ت:ابن األنباري، أبو ب ر 

. حتقيَ عبد اخلالَ عضيمة، القاهرة: وزارة واملؤنث

األوقاف، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء 

 الَّتاث.

الزاهر يف (. 9112هـ( )328ابن األنباري، أبو ب ر )ت:

(، 9. حتقيَ الدكتور/ حاتم الضامن، )طمعاين كلامت الناس

 بريوت: مؤسسة الرسالة.

يف اللهجات (. 9165هـ( )9311)ت:إبراهيم ، أنيس

 األنجلو املرصية.(، مرص: م تبة 3. )طالعربية

خزانة . (9111هـ( )9013)ت:البغدادي، عبد القادر 

. حتقيَ عبد السالم هارون، األدق ولب لباق لسان العرق

 (، القاهرة: م تبة اخلانجي.1)ط

(، 9. )طالنحويون والقرآن(.  2002بنيان، خليل )

 األردن: م تبة الرسالة احلديثة.

تفسري  (.9111هـ( )685البيضاوي، أبو سعيد )ت:

(، بريوت: دار إحياء 9. حتقيَ امد املرعشيل، )طالبيضاوي

 الَّتاث العريب.

رشح ديوان هـ( )د.ت(. 502)ت:التربيزي، أبو زكريا 

 . بريوت: دار القلم. احلامسة

فقه اللغة (. 2002هـ( )121الثعالبي، أبو منصور )ت:

(، إحياء 9. حتقيَ عبد الرزاق املهدي، )طورس العربية

 العريب.الَّتاث 

. ال شف والبيانهـ(. 131، أبو إسحاق )ت:الثعلبي

(، بريوت: دار إحياء الَّتاث 9حتقيَ اإلمام ابن عاشور، )ط

 العريب.

. احليوان(. 2003هـ( )255)ت:اجلاحظ، أبو عثامن 

 (، بريوت: دار ال تب العلمية.2)ط

. املنصف(. 9151هـ( )312الفتح )ت: أبوابن جني،  

(، وزارة 9ى، وعبد اهلل األمْي، )طحتقيَ إبراهيم مصطف

 املعارف.

اللمع يف (. 9112هـ( )312ابن جني، أبو الفتح )ت: 

 . حتقيَ فائز فارس، ال ويت: دار ال تب الثقافية.العربية
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املحتسب (. 9111هـ( )312الفتح )ت: أبوابن جني، 

. القاهرة: وزارة يف تبيْي وجوه شواذ القراءات واإليضاح

 األعىل للشئون اإلسالمية.  األوقاف، املجلس

اخلصائص. هـ( )د.ت(. 312جني، أبو الفتح )ت:ابن 

 (، اهليئة املرصية العامة لل تاق.1)ط

أمايل ابن هـ( )د.ت(. 616احلاجب، أبو عمرو )ت:

ن: دار احلاجب . حتقيَ الدكتور/ فخر صالح سليامن، عامَّ

 عامر.

وَ 9112هـ( )9131حداد، حنا )ت: ار (. احلمل عىل اجْلِ

، جامعة جملة أبحاث الريموكبْي القبول واالعَّتاض. 

 .211- 295(، 2)90الريموك، األردن، 

اللغة العربية (. 9118هـ( )9132حسان، ُتام )ت:

 (، القاهرة: عامل ال تب. 3. )طمعناها ومبناها

. النحو الوايفهـ( )د.ت(. 9318حسن، عباس )ت:

 (، القاهرة: دار املعارف.5)ط

اللغة وبناء (. 9112هـ( )9131ت:محاسة، امد )

 (، دار غريب. 9. )طالشعر

ارتشاف (. 9118هـ( )115أبو حيان، األندليس )

(، 9. حتقيَ رجب عثامن، )طالرضق من لسان العرق

 القاهرة: م تبة اخلانجي.

تذكرة (. 9186هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

(، بريوت: 9. حتقيَ الدكتور/عفيف عبد الرمحن، )طالنحاة

 مؤسسة الرسالة. 

التذييل (. 9111هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

. حتقيَ الدكتور/ حسن والت ميل يف رشح كتاق التسهيل

 (، دمشَ: دار القلم. 9هنداوي، )ط

تفسري (. 2009هـ( )115حيان، األندليس )ت:أبو 

أمحد عبد املوجود وآخرون، . حتقيَ عادل البحر املحيط

 (، بريوت: دار ال تب العلمية.9)ط

لباق  (.9111هـ( )119ازن، أبو احلسن )ت:اخل

 . بريوت: دار الف ر.التأويل يف معاين التنزيل

جملة كلية (. ُحسن املَُْجاوَرة. 9115خاطر، مصطفى )

-11(، 91، جامعة األزهر، فر، املنصورة، )اللغة العربية

936. 

احلجة يف (. 9189هـ( )310يه، احلسْي )ت:ابن خالو

. حتقيَ الدكتور/ عبد العال سامل م رم، القراءات السبع

 .(، بريوت: دار الرشوق1)ط

خمترص يف هـ( )د.ت(. 310ابن خالويه، احلسْي )ت:

 . م تبة املتنبي.شواذ القرآن

مفاتيح  (.2000هـ( )601الرازي، فخر الدين )ت:

 ل تب العلمية.(، بريوت: دار ا9. )طالغيب

رشح الريض (. 2000هـ( )686)ت:ريض الدين، امد 

. حتقيَ الدكتور/ عبد العال سامل عىل كافية ابن احلاجب

 (، القاهرة: عامل ال تب. 9م رم، )ط

معاين (. 9188هـ( )399)ت:الزجاج، أبو إسحاق 

(، 9حتقيَ عبد اجلليل عبده شلبي، )طالقرآن وإعرابه. 

 بريوت: عامل ال تب.

أمايل (. 9181هـ( )310لزجاجي، أبو القاسم )ت:ا

(، بريوت: دار 2حتقيَ عبد السالم هارون، )ط الزجاجي.

 اجليل.

الربهان  (.9151هـ( )111الزركَّش، بدر الدين )ت:

(، 9حتقيَ امد أبو الفضل إبراهيم، )ط يف علوم القرآن.

 القاهرة: دار إحياء ال تب العربية. 

ال شاف هـ( )د.ت(. 538، أبو القاسم )ت:الزخمرشي

حتقيَ عن حقائَ التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل. 

 عبد الرازق املهدي، بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.

حجة (. 9182هـ( )103زنجلة، أبو زرعة )ت: ابن

(، بريوت: مؤسسة 2. حتقيَ سعيد األفغاين، )طالقراءات

 الرسالة.

ن لوين، عبد اهلل (. القول املختار يف اجلر عىل 9113) الزَّ

َوار.  ، جامعة األزهر، فر، الزقازيَ، جملة كلية اللغة العربيةاجْلِ

2(93 ،)1- 51. 

ْوَزين، حسْي )ت:  رشح املعلقات  (.2002هـ( )186الزَّ

 (، بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.9)ط. السبع

أشتات يف (. 2009هـ( )9122)ت:سامرائي، إبراهيم 

 (، بغداد: دار ال تب والوثائَ القومية.9. )طاللغة واألدق

تفسري أبو هـ( )د.ت(. 189أبو السعود، العامدي )ت:

 . بريوت: دار إحياء الَّتاث العريب.السعود
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تفسري (. 9111هـ( )181السمعاين، أبو املظفر )ت:

(، 9حتقيَ يارس بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، )ط السمعاين.

 طن. الرياض: دار الو

الدر املصون (. 9181هـ( )156سمْي، احللبي )ت:ال

. حتقيَ الدكتور/ أمحد اخلراط، يف علوم ال تاق امل نون

 (، دمشَ: دار القلم.9)ط

. حتقيَ ال تاق هـ( )د.ت(.980سيبويه، أبو برش )ت:

 (، بريوت: دار اجليل.9عبد السالم هارون، )ط

. (9116هـ( )158)ت:ابن سيده، أبو احلسن 

(، بريوت: دار 9. حتقيَ خليل إبراهيم جفال، )طصصاملخ

 إحياء الَّتاث العريب.

رشح كتاق (. 2008هـ( )368، أبو سعيد )ت:السريايف

(، 9. حتقيَ أمحد حسن مهديل، وعيل سيد عيل، )طسيبويه

 بريوت: دار ال تب العلمية. 

إُتام (. 9185هـ( )199)ت:السيوطي، جالل الدين 

(، بريوت: 9حتقيَ إبراهيم العجوز، )ط .الدراية لقراء النقاية

 دار ال تب العلمية.

األشباه (. 9181هـ( )199، جالل الدين )ت:السيوطي

حتقيَ غازي خمتار طليامت، دمشَ: جممع  والنظائر يف النحو.

 اللغة العربية.

مهع (. 9118هـ( )199السيوطي، جالل الدين )ت:

ر ال تب (، بريوت: دا9. )طاهلوامع يف رشح مجع اجلوامع

 العلمية.

أمايل ابن (. 9112هـ( )512الشجري، هبة اهلل )ت:

(، القاهرة: 9. حتقيَ الدكتور/ امود الطناحي، )طالشجري

 م تبة اخلانجي.

فتح القدير  (.2000هـ( )9250شوكاين، امد )ت:ال

(، 9. )طاجلامع بْي فني الرواية والدراية من علم التفسري

 بريوت: دار ابن حزم.

حاشية الصبان هـ( )د.ت(. 9206امد )ت: الصبان،

 . القاهرة: دار إحياء ال تب العربية.عىل رشح األشموين

جامع البيان (. 2000هـ( )390، أبو جعفر )ت:الطربي

(، بريوت: 9حتقيَ أمحد امد شاكر، )ط يف تأويل القرآن.

 مؤسسة الرسالة.

املدخل (. 9111هـ( )9122عبد التواق، رمضان )ت: 

(، القاهرة: 3)ط اللغة ومناهج البحث اللغوي.إىل علم 

 م تبة اخلانجي.

َوار بحث 2098عبد اجلبار، امد امود ) (. اجلر عىل اجْلِ

(، 926، جامعة بغداد، )جملة كلية اآلداقيف النحو العريب. 

13 -906. 

جماز (. 9162هـ( )201أبو عبيدة، معمر بن املثنى )ت:

ؤاد سزكْي، القاهرة: . علَ عليه الدكتور/ امد فالقرآن

 م تبة اخلانجي.

رضائر (. 9180هـ( )661ابن عصفور، أبو احلسن )ت:

 . حتقيَ السيد إبراهيم، بريوت: دار األندلس.الشعر

املحرر (. 9113هـ( )512ابن عطية، عبد احلَ )ت:

. حتقيَ عبد السالم عبد الوجيز يف تفسري ال تاق العزيز

 لعلمية. (، بريوت: دار ال تب ا9الشايف، )ط

اجلملة العربية يف دراسات (. 9119العقييل، حسْي )

 . بريوت: دار ال تب العلمية.املحدثْي

التبيان يف هـ( )د.ت(. 696، أبو البقاء )ت:الع ربي

. حتقيَ عيل امد البجاوي، القاهرة: دار إحياء إعراق القرآن

 ال تب العربية. 

راء احلجة للق(. 9113هـ( )311)ت:الفاريّس، احلسن 

(، 2. حتقيَ بدر الدين قهوجي، وبشري جوجيايب، )طالسبعة

 دمشَ: دار املأمون للَّتاث.

. معاين القرآنهـ( )د.ت(. 201، أبو زكريا )ت:الفراء

حتقيَ أمحد يوسف نجاتى، وامد عيل نجار، وعبد الفتاح 

 إسامعيل شلبي، القاهرة: الدار املرصية للتأليف والَّتمجة. 

اجلمل يف (. 9115هـ( )910)ت:، اخلليل الفراهيدي

 (.5. حتقيَ الدكتور/ فخر الدين قباوة، )طالنحو

. كتاق العْيهـ( )د.ت(. 910)ت:الفراهيدي، اخلليل 

حتقيَ الدكتور/ مهدي املخزومي، والدكتور/ إبراهيم 

 السامرائي، دار اهلالل.

ااسن (. 9111هـ( )9332)ت:القاسمي، امد 

(، بريوت: دار 9ون السود، )طحتقيَ امد باسل عي التأويل.

 ال تب العلمية.

الشعر (. 2002هـ( )216)ت:ابن قتيبة، عبد اهلل 

 .. القاهرة: دار احلديثوالشعراء
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تأويل مش ل هـ( )د.ت(. 216)ت:ابن قتيبة، عبد اهلل 

. حتقيَ إبراهيم شمس الدين، بريوت: دار ال تب القرآن

 العلمية.

. املغني(. 9168هـ( )620)ت:ابن قدامة، موفَ الدين 

 م تبة القاهرة.

اجلامع (. 2003هـ( )619القرطبي، أبو عبد اهلل )ت:

. حتقيَ هشام سمري النجاري. الرياض: دار ألح ام القرآن

 عامل ال تب.

إنباه الرواة (. 9182هـ( )616)ت:القفطي، مجال الدين 

(، 9. حتقيَ امد أبو الفضل إبراهيم، )طعىل أنباه النحاة

 القاهرة: دار الف ر العريب.

تفسري ابن (. 9111هـ( )111ابن كثري، إسامعيل )ت: 

 (، دار طيبة. 2. حتقيَ سامي بن امد، )طكثري

(. 9181هـ( )301)ت:كرا، النمل، أبو احلسن 

حتقيَ امد العمري،  املنتخب من غريب كالم العرق.

 (، م ة امل رمة: جامعة أم القر .9)ط

رشح  (.9161هـ( )612ابن مالك، مجال الدين )ت: 

 .. حتقيَ امد بركات، دار ال تاق العريبالتسهيل

. املقتضب(. 9111هـ( )285أبو العباس )ت: املربد،

حتقيَ عبد اخلالَ عضيمة، القاهرة: املجلس األعىل للشئون 

 اإلسالمية. 

السبعة يف  (.9180هـ( )321ابن جماهد، أبو ب ر )ت: 

(، القاهرة: دار 2. حتقيَ شوقي ضيف، )طاتالقراء

 املعارف.

يف النحو (. 9166هـ( )9193، مهدي )ت:املخزومي

(، القاهرة: مطبعة مصطفى البايب 9. )طالعريب قواعد وتطبيَ

 احللبي. 

. إحياء (2091هـ( )9389مصطفى، إبراهيم )ت:

 .القاهرة: مؤسسة هنداوي .النحو

مش ل إعراق  (.9185هـ( )131)ت:م ي، أبو امد 

(، بريوت: 2. حتقيَ الدكتور/ حاتم الضامن، )طالقرآن

 مؤسسة الرسالة.

لسان (. 9111هـ( )199)ت:ابن منظور، مجال الدين  

 (، بريوت: دار صادر.3. )طالعرق

ُتهيد  (.2001هـ( )118ناظر اجليش، امد )ت:

حتقيَ الدكتور/ عيل امد القواعد برشح تسهيل الفوائد. 

 (، القاهرة: دار السالم.9، )طفاخر وآخرون

إعراق (. 9181هـ( )338النحاس، أبو جعفر )ت:

(، م ة امل رمة: 9، حتقيَ امد عيل الصابوين. )طالقرآن

 جامعة أم القر .

(. 9111هـ( )138ابن النديم، أبو الفرج )ت:

(، بريوت: دار 2. حتقيَ إبراهيم رمضان، )طالفهرست

 املعرفة.

االستذكار (. 2000هـ( )163)ت:النمري، أبو عمر 

. حتقيَ سامل اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار

(، بريوت: دار ال تب 9امد عطا، وامد عيل معوض، )ط

 العلمية. 

مغني (. 9185هـ( )169ابن هشام، مجال الدين )ت: 

. حتقيَ الدكتور/ مازن املبارك، اللبيب عن كتب األعاريب

 (، بريوت: دار الف ر.6وامد عيل محد اهلل، )ط

رشح هـ( )د.ت(. 169ابن هشام، مجال الدين )ت: 

حتقيَ عبد الغني  شذور الذهب يف معرفة كالم العرق.

 الدقر، سوريا: الرشكة املتحدة للتوزيع.

نرضة هـ( )د.ت(. 656)ت:حييى، املظفر بن الفضل 

. حتقيَ ِنى عارف احلسن، اإلغريض يف نرصة القريض

 در. بريوت: م تبة صا

(. رشح 2009هـ( )613ابن يعيش، موفَ الدين )ت: 

 املفصل. بريوت: دار ال تب العلمية. 

 

 



 

 

 


