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 اخلفض يف غري النعت على اجلوار يف كتب إعراب القرآن
 مصراتة –األكادميية الليبية  - د. خالد دمحم دمحم الصغري

 
 توطئة: 

ابخلفض يف غَت احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيبء بعده، وبعد فهذا ْتث خاص 
النعت على اجلوار، أدرس فيو التوجيو ابخلفض يف غَت النعت على اجلوار يف الكتب اليت يُعتمد عليها 
يف إعراب القرآن الكرمي، وقد مشلت الدراسة ثالثة مصادر من الكتب ادلعاصرة، ىي اجلدول يف إعراب 

 القرآن وإعراب القرآن الكرمي وبيانو واإلعراب ادلفصل.
 خلفض على اجلوار:معىن ا

وقد يوصف ادلضاف إليو لفظا، ىو أن جير االسم دلالصقتو امسا رلروا، ويف بيان ذلك يقول الرضي: )) 
س، ويقال لو: اجلر ابجلوار، وذلك لالتصال احلاصل بُت ادلضاف وادلضاف لبِ والنعت للمضاف، إذا مل يُ 

 ماعل ما ىو نعت لألول معٌت نعتا للثاين لفظا، وذلك كما يضاف لفظا ادلضاف إليو إىل إليو، فجُ 
، والذي لك: ىو اجلحر رمايني  ، وىذا حب  ضيبي  ينبغي أن يضاف إليو ادلضاف، ضلو: ىذا جحرٌ 

وتثنية واحلب، ال الضب وال الرمان، واخلليل يشًتط يف اجلر ابجلوار توافق ادلضاف وادلضاف إليو إفرادا 
 .(1)(( ومجعا وتذكَتا وأتنيثا، فال جييز إال: ىذان جحرا ضب خرابن، وال جييز خربُت خالفا لسيبويو

 مواضع اخلفض على اجلوار:
يقول السيوطي: )) أثبت اجلمهور اجلر ابجملاورة يف نعٍت وتوكيٍد، زاد قوم: وعطِف نسق، وابن ىشام: 

الفراء على السماع، وخصو قوم ابلنكرة، واخلليل بغَت ادلثٌت،  وبياٍن، وأنكره السَتايف وابن جٍت، وقصره
 .(2)قيل: واجلمع ((

ضعيٌف لَضْعِف  يون التخريَج علأا، إال وىذا وإن كان واردً ويقول السمُت احلليب يف معرض ردِّه: )) 
العطف، وقد َوَرَد يف ا فإنَّ اخلفَض على اجلواِر إمنا َوَرَد يف النعِت ال يف اجلواِر من حيث اجلملُة، وأيضً 

                                                 

 .2/328( شرح الرضي 1)
 .   201( مجع اجلوامع يف النحو ص2)
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وإذا مل يَرِد إال يف النعت أو ما َشذَّ من غَته فال ينبغي ، مثَّ قال: )) (1)(( التوكيِد قلياًل يف ضرورة الشعر
 .(2)(( أن خُيَرَّج عليو كتاب هللا تعاىل

 أوَّاًل. اخلفض يف العطف على اجلوار
 ادلوضع األول من سورة البقرة

  إعراب      :من قوله تعاىل              

                       

                   (3). 

 التوجيه ابجلوار يف كتب اإلعراب:أوَّال. 
 ديكن تقسيم التوجيو ابجلوار إىل اآليت:

 إجازة اخلفض على اجلوار:  -1
ورأيت يف كتاب أليب إسحاق نقل أبو حيان التوجيو ابخلفض على اجلوار فقال انسبا التوجيو: )) 

جلُت يف فيو على الشيعة ومن قال مبقالتهم يف أن مشروعية الرِّ  رد  كالما يَ   "التنبيو"الشَتازي صاحب 

  على قولو     (4)الوضوء ىي ادلسح، للعطف يف قولو    ، َّج خر

 أبو إسحاق قولو  فيو      َّأصلو  ابجلر على أنو من اخلفض على اجلوار، وأن

وأشار يف ذلك الكتاب إىل أن القرآن ولسان العرب يشهدان ّتواز  ،النصب فخفض عطفا على اجلوار

                                                 

 .212-4/211الدر ادلصون ( 1)
 .4/212( نفسو 2)
 .  105( سورة البقرة: 3)

 ( قااااااااااااال تعاااااااااااااىل: 4)                                    

                       ... :6؛ سورة ادلائدة. 
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   :ذلك، وجعل منو قولو    ،وقولو: يف ىذه اآلية        

          ...
وال " :الرفع، أي وأن األصل ىو ،(1)

  عطفا على  "ادلشركون   ))(2) وقد نقل السمُت احلليب التوجيو عن بعضهم ،

 .    (3)وصدَّره ابلزعم
 وصف التوجيه بعدم الوضوح:   -2

سلفوٌض وزَعَم بعُضهم أنو ذكر السمُت احلليب أن التوجيو ابخلفض على اجلوار ليس بواضح فقال: )) 

 ، عطفا على "وال ادلشركون"وأنَّ األصَل  ،على اجِلوار   ،وإمنا ُخِفض للمجاورة، ضلو  

       (4)(( يف قراءة اجلر، وليس بواضح. 

     وقال النحاس:كما نقل السمُت احلليب ما رآه يؤيد ادِّعاء اخلفض ابخلفض على اجلوار فقال: )) 
"وال  ئوإْن كان قد قر )) وقال أبو البقاء:  ؛(5)(( بعطِفو على "الذين" "وال ادلشركونَ " ... وجيوزُ )) 

وىذان القوالن يؤيِّدان  ،والظاىر أنو مل يُاْقرأ بذلك، (6)(( ادلشركون" ابلرفع فهو عطٌف على الفاعل
 . (7)(( ادِّعاَء اخلفِض يف اجلوار

 ، وىو ما سقط من السمُت احلليب.(8)يف النحو والذي ذكره النحاس أن ذلك جيوز
 
 

                                                 

 .1( سورة البينة: 1)
 .1/510( تفسَت البحر احمليط 2)
 . 2/53( ينظر الدر ادلصون 3)
 . 2/53( نفسو 4)
 . 1/254( إعراب القرآن 5)
 . 36( التبيان يف إعراب القرآن ص6)
 . 2/53( الدر ادلصون 7)
 . 1/254( ينظر إعراب القرآن 8)
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 رد التوجيه ابخلفض على اجلوار:  -3
تطاول إىل الكالم فيها بغَت الر يف العربية و صَ قِ المن جعل أبو حيان التوجيو ابجلوار يف القول الكرمي 

وتطاول إىل وىذا حديث من قصر يف العربية، : )) ًتكيب الفصيحالالصحيح و  عٌتوعدوال عن ادلمعرفة 

   ودخلت  ،الكالم فيها بغَت معرفة، وعدل عن محل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبو الفصيح

  يف قولو      ومل أتت يف قولو  ،للتأكيد، ولو كان يف غَت القرآن جلاز حذفها  

              ...  دلعٌت يذكر ىناك

 .(1)((  إن شاء هللا تعاىل
 التوجيه بغري اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثنيا

، (2)وجَّو ادلعربون اللفظ على العطف، ومن أولئك ابن عطية، فقد ذكر  أن ادلعٌت: "وال من ادلشركُت"

 وبُتَّ أبو البقاء أن اجلر ابلعطف على   (3) :وبدأ أبو حيان ابلتوجيو يف القول الكرمي فقال ،

 ((        معطوف على        ))(4) وىو ما ذكره السمُت ،

  قولو احلليب وعلَّلو ابدلعٌت فقال: ))     عطٌف على    ااجملروِر ب   

 .(5)" ((ما يَاَود  الذين كفروا ِمْن أىِل الكتاِب وادلشركُت"ألنَّ ادلعٌت:  ؛زائدٌة للتوكيد   و

 
 
 

                                                 

 .1/510البحر احمليط  ( تفسَت1)
 .1/190( ينظر احملرر الوجيز 2)
 .36( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص3)
 .1/510( تفسَت البحر احمليط 4)
 . 2/53( الدر ادلصون 5)
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 عدم احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثلثا
وابن  (4)والزسلشري (3)والزجاج (2)، وكذلك األخفش(1)مل يتحدث الفراء عن اخلفض على اجلوار

 .(10)واأللوسي (9)والشهاب (8)والبيضاوي (7)وأبو البقاء (6)واألنباري (5)عطية
 ختريج القول الكرمي يف كتب اإلعراب ادلعاصرة: -اثلثا

وهبجت صاحل عن اخلفض على اجلوار  (12)وكذلك زليي الدِّين الدرويش (11)مل يتحدث زلمود صايف
 .(13)يف القول الكرمي

ادلعٌت من حيث العطف، فادلشركون والظاىر بعد ىذه اإلحاطة أنَّ من وجَّو ابخلفض على اجلوار راعى 
صنف والذين كفروا من أىل الكتاب صنف آخر، والعطف ابجلر يفيد أن الذين كفروا نوعان: من أىل 

 الكتاب وادلشركون.
 وكما قدمت فإن التوجيو ابجلوار مل يتحدث عنو إال قلة من ادلعربُت.

 
 
 
 

                                                 

 . 1/70( ينظر معاين القرآن 1)
 . 1/149( ينظر كتاب معاين القرآن 2)
 .1/188( ينظر معاين القرآن وإعرابو 3)
 .1/308اف ( ينظر الكش4)
 .1/190( ينظر احملرر الوجيز 5)
 .1/116( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 6)
 .36( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص7)
 .2/354( ينظر تفسَت البيضاوي 8)
 .2/354( ينظر حاشية الشهاب 9)
 .1/350( ينظر روح ادلعاين 10)
 .1/224( ينظر اجلدول 11)
 .1/154الكرمي وبيانو ( ينظر إعراب القرآن 12)
 .1/134( ينظر اإلعراب ادلفصل 13)
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 ادلوضع الثاين من سورة ادلائدة

 إعراب      :ابجلر من قوله تعاىل  ...          

                       ... (1). 

 قراءة اخلفض يف "األرجل": -أوَّال
عاصم ومحزة وأيب جعفر وخلف، وقرأىا  قرأ اللفظ ابجلر كلي من ابن كثَت وأيب عمرو وأيب بكر عن 

 .(2)كذلك أنس وعكرمة وحيِت بن واثب والضحاك واألعمش وغَتىم
 ختريج القراءة ابخلفض على اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثنيا

 ديكن تقسيم التوجيو ابخلفض على اجلوار وادلعٌت على الغسل إىل اآليت:
 إجازة اخلفض على اجلوار من غري ضرورة:  -1

، وصدَّره األنباري با"قيل"، فهو على حدَّ (3)الزجاج اخلفض على اجلوار إىل بعض أئمة اللغةنسب 
 .(4)"جحُر ضبٍّ خرٍب"

يف سلتلف  " إال أنووسؤ الر وقد وجَّو بو أبو البقاء، وقدَّمو على توجيو آخر، فمع أنو معطوف على "
يف القرآن لكثرتو فقد جاء يف القرآن ع أن يقع نَ تاَ مْ مبُِ وليس ؛ بل أيَّد ذلك بقولو: )) (5)احلكم

  .(6)((والشعر
ومل يكتف أبو البقاء بذلك؛ بل أقام األدلة على ما ذىب إليو، فاجلوار مشهور عند العرب، وفيما يلي 

 بيان بذلك:
 وقوع اجلوار يف اإلعراب، وىو كاآليت: -1

                                                 

  . 7( سورة ادلائدة: 1)
 .2/195، وينظر معجم القراءات القرآنية 2/231( ينظر معجم القراءات 2)
 .2/153( ينظر معاين القرآن وإعرابو 3)
 .1/285( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 4)
 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص5)
 .123( التبيان يف إعراب القرآن ص6)
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اجلر، على قراءة      جاء اخلفض على اجلوار يف العطف، فقد قال تعاىل:  -أ

  تعاىل: هو معطوف على قولوف      ...
 :ليس ادلعٌتف غَت متفق؛وادلعٌت ، (1)

، وقد عدَّ السمُت احلليب التوجيو ابخلفض على اجلوار "ليس (2)"يطوف عليهم ولدان سللدون ْتور عُت"
 . (3)بشيء"، والتضمُت وارد يف القول الكرمي

  :قال النابغةوورد األمر نفسو يف الشعر، 
 .(4)وبُ نُ رلَْ  دِ يْ قَ الْ  الِ بَ  حِ يِف  قٌ وثَ مُ  وْ أَ       تٍ لِ فَ ناْ مُ  رُ ياْ غَ  َتٌ سِ أَ  الَّ إِ  قَ بْ ياَ  ملَْ 

لٍت" ففجر  "موثٍق" ليس جلواره لا"من، وقد عقَّب السمُت احلليب بقولو: )) (5)والقوايف يف القصيدة رلرورة
ألهنم نصوا على أنك إذا جئت بعد "غَت" وسلفوضها بتابع للمجرور با"غَت"،  ةلٍت" وإمنا ىو مراعافلا"من

وأن يَتبع ادلضاف إليو، وأنشدوا البيت، ويروى: "مل يبق فيها طريٌد غَُت جاز أن يتبع لفظ "غَت" 
 . (6)(( منفلٍت"

                                                 

 ( قااااااااااااااااااااااااااااال تعاااااااااااااااااااااااااااااىل: 1)                               

                                      

     :22-17؛ سورة الواقعة .  

 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص2)
 .4/213( ينظر الدر ادلصون 3)
 ، وفيو:18( ينظر ديوان النابغة الذبياين ص4)

 فقَد أصاااااااااابَاتاُْهُم منااها بُشؤبُوِب.  وال ُتالقي كما الَقْت بَنو أَسٍد  
َفِلٍت    ُر ُمناْ  وُموَثٌق يف ِحَباِل اْلِقدِّ َمسُلوُب.   مَلْ يَاْبَق غَُت طريٍد َغياْ

 فوَق ادلَعاِصاااِم منها، والَعراقيِب.    أو ُحرٍة َكمَهاِة الّرمِل قد ُكِبَلتْ                       
 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص5)
 .4/214( الدر ادلصون 6)
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... جاء اخلفض على اجلوار يف الصفات، ومن ذلك قولو تعاىل:  -ب                  

   (1) :واحمليط العذاب وليس اليوم؛ وقولو تعاىل ،         

                    ... (2) والعاصف الريح ،

 وليس اليوم.
ارجعن مأزورات ، قال عليو الصالة والسالم: )) قلب احلروف بعضها إىل بعضوقوع  -2  

، واألصل: موزورات، والذي دعا إىل ذلك التآخي، ومنو كذلك قوذلم: "إنو ال (3)(( غَت مأجورات
، فاألصل: "الغداوى"؛ ألنو من "غدوة"، وقد جاءت ابلياء ألجل ايء (4)أيتينا ابلغدااي والعشااي"

 .  (5)"العشااي"

 ث، قال تعاىل: التأني . مراعاة اجلوار يف3                  .. (6) ،


 ، و"األمثال" مذكرة، وأجريت رلرى الضمَت ادلؤنث بسبب اجملاورة، وقال الشاعر:(6)
 .(7)عُ شَّ خلُْ ا الُ بَ جلِْ اوَ  ةِ ينَ دِ ْلمَ ا ورُ سُ       تْ عَ ضَ عْ ضَ تَ  َْتِ باَ الز   رُ باَ ى خَ تَ ا أَ َلمَّ 
، فكلمة "سور" وكلمة "بعض" مذكراتن، ولكنهما (8)"ذىبت بعض أصابعو" :قوذلممنو و   

 . (9)جاورات مؤنثا فأعطيتا حكم ما جاورات

                                                 

 .  84ورة ىود: ( س1)
 .  18( سورة إبراىيم: 2)
، ويف سنده من ىو ضعيف جدا كما ذكر زلقق الكتاب، وينظار 1/146"، 93( نوادر األصول، األصل اخلامس عشر، رقم: "3)

، وىااو ضااعيف يف ساساالة األحاديااث الضااعيفة وادلوضااوعة 3/457"، 6298ادلصاانف، ابب منااع النساااء ماان اتباااع اجلنااائز، رقاام "
6/262. 
 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص4)
 .4/213( ينظر الدر ادلصون 5)
 .  160( ينظر سورة األنعام: 6)
 .3/913( البيت جلرير يف ديوانو 7)
 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص8)
 .4/213( ينظر الدر ادلصون 9)
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وقع ن إف لعدم الفصل، "التاء"فلم جييزوا حذف  "،قامت ىند" ا:قوذليف راعت العرب اجلوار  وقد
 .ورةاورة وعدم اجملااجمل والفرق بينهما احلذف،أجازوا  الفصل

استحسنوا النصب بفعل زلذوف فقد  "قام زيد وعمرا كلمتو" :قوذلم . مراعاة اجلوار يف العامل، ومنو4
  .اجلملة امسا عمل فيو الفعل بسبب رلاورة

فكان احلكم   "،أوائل" :لطرف مهزة يف قوذلمبسبب رلاورة او اقلبهم الو ومنو  . مراعاة اجلوار يف القلب،5
 .(1)"ويساطو " مل يقلبوىا، ومنو:دت عن الطرف وكذلك إذا بعُ  ،كما لو وقعت طرفا

وقد جعل النحويون  ،وىذا موضع حيتمل أن يكتب فيو أوراق من الشواىد مث ختم أبو البقاء بقولو: ))
حىت اختلفوا يف جواز جر التثنية  "خربٍ  ضبٍّ  رُ حْ جُ " :لوه بقوذلملو اباب ورتبوا عليو مسائل مث أصَّ 

ولو كان ال وجو لو يف  ،اقهم قياسا على ادلفرد ادلسموعذَّ من حُ  تباع فيهما مجاعةٌ إلا فأجاز ،واجلمع
 ية قد أجيز غَته وىوآلويؤيد ما ذكرانه أن اجلر يف ا ،القياس ْتال القتصروا فيو على ادلسموع فقط

وكذلك اجلر  ،ن على أن حكم الرجلُت ادلسحريْ والنصب غَت قاطعُت وال ظاىِ  ، والرفعالنصب والرفع
. وقد عقَّب السمُت احلليب على أمثلة أيب (2)(( جيب أن يكون كالنصب والرفع يف احلكم دون اإلعراب

وأما ابقي األمثلة اليت أوردىا فليست من اجملاروة اليت تؤثر أيب البقاء اليت مل يعلق عليها سابقا بقولو: ))
 .(3)(( ابلنعت وأنو قد جاء يف التوكيد ضرورةً  يف تغيَت اإلعراب، وقد تقدَّم أن النحويُت َخصَّصوا ذلك

ووجو ابخلفض على اجلوار البيضاوي، ومل يكتف بذلك؛ بل أيَّده بشاىدْين من القرآن بعد أن أقرَّ بكثرة 
 :كقولو تعاىل،  ونظَته كثَت يف القرآن والشعرالنظائر، وبُتَّ الفائدة منو يف اآلية، فقال: )) 

...     (4)، و      ، يف قراءة محزة والكسائي ابجلر، 

وفائدتو التنبيو على أنو ينبغي أن يقتصد يف صب  ،وللنحاة ابب يف ذلك "،خربٍ  ضبٍّ  جحرُ " :وقوذلم
 . (5)((ويغسل غسال يقرب من ادلسح  ،ادلاء عليها

                                                 

 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص1)
 .123القرآن ص ( التبيان يف إعراب2)
 .4/214( الدر ادلصون 3)

   ( قال تعاىل: 4)                      :26؛ سورة ىود.  

 .3/432( تفسَت البيضاوي 5)
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اللَّذْين ذكرمها، ونقل ردَّ االعًتاضات حول وجعل األلوسي التوجيو ابخلفض على اجلوار اثين الوجهُْت 
  . (1)التوجيو، فاخلفض على اجلوار جائز، وقيل بوقوعو يف فصيح الكالم

 
 . عد اخلفض على اجلوار اضطرارا:2

أجاز األخفش اخلفض على اجلوار، فهو رلرور على اإلتباع، وادلعٌت: الُغسل، فهو على حدِّ "ىذا ُجحر 
 .(3)فإنو قال: )) والنصب أجود وأظهر من ىذا االضطرار (( ، ومع ذلك(2)ضبٍّ خرٍب"

 . ترجيح غري اخلفض على اجلوار:3
 .(4)عدَّ األنباري اخلفض على اجلوار قليال يف كالم العرب

 . رد التوجيه ابخلفض على اجلوار وتضعيفه:4
ون يف كلمات رد الزجاُج التوجيو ابخلفض على اجلوار فقال: )) فأما اخلفض على اجلوار فال يك

، وردَّه كذلك النحاس، ومجع بُت قراءة النصب وقراءة اجلر فقال: )) وىذا القول غلط عظيم؛ (5)((هللا
ألن اجلوار ال جيوز يف الكالم أن يقاس عليو، وإمنا ىو غلط، ونظَته اإلقواء، وِمن أحسن ما قيل أنَّ 

من قرأ ابخلفض، والغسل واجب على قراءة من ادلسَح والُغسَل واجبان مجيًعا، وادلسُح واجب على قراءة 
 . (6)قرأ ابلنصب ((

، وردَّ (7)وعدَّ أبو حيان التوجيو ضعيًفا جدًّا، فهو مل يرد إال يف النعت حيث ال لبس وعلى خلف فيو
ضعيٌف لَضْعِف اجلواِر من  يون التخريَج علأا، إال وىذا وإن كان واردً التوجيو السمُت احلليب فقال: )) 

ا فإنَّ اخلفَض على اجلواِر إمنا َوَرَد يف النعِت ال يف العطف، وقد َوَرَد يف التوكيِد قليالً حيث اجلملُة، وأيضً 
وإذا مل يَرِد إال يف النعت أو ما َشذَّ من غَته فال ينبغي ؛ مث أكَّد كالمو فقال: )) (8)(( يف ضرورة الشعر

                                                 

 .76-6/75( ينظر روح ادلعاين 1)
 .1/277( ينظر كتاب معاين القرآن 2)
 .1/277معاين القرآن  ( كتاب3)
 .1/285( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 4)
 .2/153( معاين القرآن وإعرابو 5)
 .2/9( إعراب القرآن 6)
 .3/452( ينظر تفسَت البحر احمليط 7)
 .212-4/211( الدر ادلصون 8)
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مكي بن أيب  وشلن َنصَّ على ضعِف ختريِج اآلية على اجلوار...،  -تعاىل-كتاب هللا أن خُيَرَّج عليو  
 .(1)(( طالب وغَتُه

 
 اثلثا. ختريج قراءة اجلر على غري اجلوار يف كتب اإلعراب:

 . العطف على "الرؤوس":1
ابدلسح، وىو ما ذكر الفراء أن كالًّ من دمحم بن أابن القرشي وأيب شهاب حداثه عن  نزول الكتاب 

، ووجو بو األخفش، وقال: أبنَّ الناس ال (2)يشَت إىل العطف على الرؤوس، وبُتَّ الفراء أنَّ السنة الغسل
، وبُت الزجاج أن ادلسح كالغسل ألنو (3)ال يعرفون ذلك، ونقل عن ابن عباس أنَّ مسح الرجلُت جيزئ

 . (4)زلدَّد
، ومل يتفق (5)لى وجوب االقتصاد عند صب ادلاء عليهاوالعطف عند الزسلشري على "الرؤوس" للتنبيو ع

 . (6)يتفق أبو حيان مع ىذا الرأي فقال: )) وىو كما ترى يف غاية التلفيق، وتعمية يف األحكام ((
، وىو ما عدَّه أبو (7)كما نقل الزسلشري ذىاب بعض الناس إىل الظاىر يف العطف فأوجب ادلسح

درج يف ادلسح مع الرؤوس"، كما ذكر أنَّو روي عن ابن عباس حيان الظاىر، وعليو فإنَّ "األرجل" تن
، ويف (8)وأنس وعكرمة والشعيب وأيب جعفر الباقر، ونسبو أبو حيان إىل مذىب اإلمامية من الشيعة

ذلك قال الشهاب: )) ومن أىل البدع من جوَّز ادلسح على الّرِجل بدون اخلف مستِدالًّ بظاىر اآلية، 
 .  (9)م يف أتييده تركناه إلمجاع أىل السنة على خالفو ((وللشريف ادلرتضى كال

 .(10)والعطف عند األنباري مع تقدير ما يوجب الغسل كا"وأرجلكم غسال"
                                                 

 .4/212( نفسو 1)
 .303-1/302( ينظر معاين القرآن 2)
 .1/277 ( ينظر كتاب معاين القرآن3)
 .2/153( ينظر معاين القرآن وإعرابو 4)
 .2/205( ينظر الكشاف 5)
 .3/452( تفسَت البحر احمليط 6)
 .2/210( ينظر الكشاف 7)
 .3/452( ينظر تفسَت البحر احمليط 8)
 .3/432( حاشية الشهاب 9)
 .1/284( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 10)
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 التعلق بفعل حمذوف: -2
أجاز الزجاج التعلق بفعل زلذوف على معٌت "واغسلوا" وىذا الفعل يعطف على "ادلسح"، فهو مثل 

 قول الشاعر:
 .(1)ازلًْ رُ ا وَ فً ياْ ا سَ دً لِّ تقَ مُ     َقْد َغَدا كِ لَ عْ باَ  تَ يْ  لَ ايَ 

 وقول اآلخر:                         
نً   .  ......................(2) اا َوَماًء اَبرِدً َعَلْفتُاَها تِباْ

 . (3)فاألول على معٌت: وحامالً سيًفا، واآلخر على معٌت: وسقيتها ماًء ابرًدا
 داللة ادلسح على الغسل: -3

، وذكر أبو حيان أنو روي عن أيب زيد، (4)صدر األنباري التوجيو با"قيل"، فادلسح يقع على الغسل لغة
 .(5)فالعرب تطلق ادلسح على الغسل اخلفيف

وقد بدأ ابلتوجيو األلوسي، فادلسح زلمول على الغسل، وقد صرَّح بو أبو زيد األنصاري وغَته من أىل 
ما بك: أذىب عنك ادلرض، ويقولون:  -عز وجل-عٌت: مسح هللا اللغة، فتمسَّح الرجل توضَّأ، وم

 . (6)"مسح ادلطر األرض" مبعٌت: غسلها، وقد نقل األلوسي ردَّ االعًتاضات عن ىذا الوجو
 اجلر حبرف جر حمذوف: -4

"، مث بُتَّ وافعلوا أبرجلكم غسالوالتقدير: " ،زلذوف رف جرٍّ رجل ْتألأن يكون جر ا أجاز أبو البقاء
 ، واستدل على جوازه بقول الشاعر:حذف اجلار وإبقاء اجلر جائزأنَّ 

 .(7)اابُاهَ رَ غُ  ُْتٍ باَ بِ  الَّ إِ  بٍ عِ انَ  الَ وَ      عشَتةً  ُتَ حِ لِ صْ وا مُ سُ يْ لَ  يمُ ائِ شَ مَ 
 كما استدل بقول زىَت:

                                                 

 .2/66، وينظر ادلعجم ادلفصل 2/612مسائل اخلالف  ( البيت بال نسبة يف اإلنصاف يف1)
، ودتامااااااااو فيهمااااااااا:                            12/323، وينظاااااااار ادلعجاااااااام ادلفصاااااااال 2/613( البياااااااات بااااااااال نساااااااابة يف اإلنصاااااااااف يف مسااااااااائل اخلااااااااالف 2)

......................     .َحىتَّ َشَتْت مهّاَلًة َعْيناىا 
 .2/154وإعرابو ( ينظر معاين القرآن 3)
 .1/285( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 4)
 .3/452( ينظر تفسَت البحر احمليط 5)
 .75-6/74( ينظر روح ادلعاين 6)
 .1/157، وينظر ادلعجم ادلفصل 1/193( البيت لألحوص الّرايحي يف اإلنصاف 7)
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 .(1)ايً ائِ جَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ ئً ياْ شَ  قٍ ابِ سَ  الَ وَ     ى ضَ ا مَ مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ لَ  يّنِ أَ  ِل ا دَ بَ 
 

 .(2)"، ومل يكن السبُب الضرورةالباء"ر بتقدير وقع اجلف 
، كما بُتَّ السمُت احلليب (3)وقد علَّق أبو حيان على التوجيو بقولو: )) وىو أتويل يف غاية الضعف ((

، مث (4)أن حذف اجلار وإبقاء العمل ليس على اإلطالق، فهو مطرد يف مواضع ليس منها القول الكرمي
  :يعٍت ،التوى م" ىوأمَّا البيتان فاجلر  فيهما عند النحاة يسمى "العطف علحتدث عن البيتُت فقال: )) 

ألهنا يكثُر زايدُُتا، وَنظَّروا ذلك بقولو تعاىل:  ؛زائدًة يف خرب "ليس" "الباء"كأنو توىَّم وجوَد 

...          (5)،  ّتزم "َأُكْن" عطفًا على "فأصَّدَّق" على

     .  (6)(( وغَتُه، فظهَر فاسُد ىذا التخريج فأصَّدَّق" َنصَّ عليو سيبويو"توىم سقوط الفاء من 
 عدم احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب: -رابًعا

 .(8)، ومل يتحدث عنو ابن عطية(7)مل يتحدث الفراء عن اخلفض على اجلوار
  

 ختريج القراءة يف كتب اإلعراب ادلعاصرة: -خامسا
، وحتدث عنها زليي الدِّين الدرويش، ومل يتعرض للخفض على (9)مل يتحدث زلمود صايف عن القراءة

اجلوار، وبُتَّ أنو معطوف على الرؤوس يف الظاىر، وعليو وقع اخلالف بُت ادلسلمُت يف ادلسح والغسل، 
الغسل، ويرى الشيعة واإلمامية أن الواجب ادلسح، وأمَّا داوود بن  فجماىَت أىل السنة يرْون أنَّ الواجب

                                                 

، ولازىَت أو لصارمة 1/306صارمة األنصااري يف الكتااب ، ول1/165، الكتاب 140( البيت لزىَت بن أيب سلمى يف ديوانو ص1)
 .8/312، وينظر ادلعجم ادلفصل 1/191يف اإلنصاف يف مسائل اخلالف 

 .123( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص2)
 .3/452( تفسَت البحر احمليط 3)
 .4/216( ينظر الدر ادلصون 4)
  .10( سورة ادلنافقون: 5)
 .4/216( الدر ادلصون 6)
 .303-1/302ينظر معاين القرآن  (7)
 .2/163( ينظر احملرر الوجيز 8)
 .3/285( ينظر اجلدول يف إعراب القرآن 9)
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، (1)علي والناصر للحق من الزيدية فأوجبا اجلمع بينهما وابن جرير الطربي على اجلمع بينهما احتياطا
 . (2)ومل يتحدث هبجت عبد الواحد صاحل عن القراءة

أيب حيان، وأنو اعتماد ظاىرىا، وأن توجيو وديكن القول بعد ىذا االستقراء أن القراءة غامضة عند 
القراءة مل يكن واضحا عند السمُت احلليب، وقد كان موقف الشهاب غامضا فلم يكن لو رأي يف 

 .(3)ادلسألة
وقد نقل األلوسي اختالف الناس يف غسل الّرِجلُْت ومسحهما، ومجهور ادلفسرين والفقهاء على أنَّ 

 .(4)الفرض الغسل
الدِّين الدرويش ما ذكر يف ادلسألة بقولو: )) وقد أطالوا يف التخريج والتأويل إطالة ال  وقد خلَّص زليي

يتسع ذلا صدر ىذا الكتاب، وىي انشئة عن الولع ابلتحقيق والوصول إىل ما ىو أجدى وأسلم، وذلذا 
 .(5)جنح ابن جرير إىل اجلمع، وفيو من حسن النية وسالمة الطويَّة الشيء الكثَت ((

وجيو ابجلوار كما ىو واضح يلجأ إليو للخروج من ادلعٌت ادلًتتب على ىيئة اإلعراب الظاىرة، فادلعٌت والت
 الذي ال ديكن القبول بو والتعسف يف التخريج يُلجئان ادلعِرب إىل القول ابخلفض على اجلوار. 

 ادلوضع الثالث من سورة التوبة

 إعراب       :ابجلر من قوله تعاىل          

                        ... (6). 

 قراءة اخلفض يف  -أوَّال     : 

 ، وقد ذكر الزسلشري أنو قرئ ابخلفض يف (1)ىي قراءة احلسن    (2) . 

                                                 

 .2/185( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 1)
 .3/17( ينظر اإلعراب ادلفصل 2)
 .433-3/432( ينظر حاشية الشهاب 3)
 .6/73( ينظر روح ادلعاين 4)
 .2/185( إعراب القرآن وبيانو 5)
  . 3: لتوبة( سورة ا6)
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، وبعد (4)، وكذلك وصفها أبو حيان، وذكر أهنا ُرويت عن احلسن(3)ووصف أبو البقاء القراءة ابلشذوذ
، (5)أن ذكر السمُت احلليب أن احلسن قرأ هبا قال: )) وىذه القراءة يبعد صحتها عن احلسن لإلهبام ((

وىذه القراءة ...،  وعن احلسن أنو قرأ ابجلروكان موقف األلوسي يف ردِّ القراءة واضحا فقال: )) 
 .  (6)(( تصح والظاىر أهنا مل ،وىي يف غاية الشذوذ ،العمري مومهة جدًّ 

 
 ختريج القراءة ابخلفض على اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثنيا

، وذكر أبو حيان أهنا ُخّرِجت على اجلوار كما نعتوا (7)وبدأ ابجلوار خرَّج الزسلشري القراءة على وجهُْت،
 .(8)على اجلوار وأكدوا عليو

وجعل السمُت احلليب التوجيو اثنيا فقال بعد ان ذكر القراءة: )) وفيها وجهان: أحدمها أنو مقسم بو، 
على اجلوار، كما أهنم نعتوا وأكَّدوا أي: ورسوِلِو إنَّ األمر كذلك، وُحذف جوابو لفهم ادلعٌت، والثاين أنو 

توجيو با"قيل" قال: )) وليس ، وبعد أن صدَّر األلوسي ال(9)على اجلوار، وقد تقدم حتقيقو ((
 . (10)((بشيء

 ختريج قراءة اجلر على غري اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثلثا
، وقد (11)م: "لعمرك"خرَّج الزسلشري القراءة على وجهُْت، جعل اثنيهما على القسم، وذلك كقوذل

، وبدأ ابلتوجيو السمُت (1)، وصدَّر أبو حيان عدَّ الواو للقسم با"قيل"(12)خرَّجو أبو البقاء على ذلك

                                                                                                                         

 .3/8، معجم القراءات القرآنية 3/344( ينظر معجم القراءات 1)
 .3/11( ينظر الكشاف 2)
 .181( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص3)
 .5/8( ينظر تفسَت البحر احمليط 4)
 .6/9( الدر ادلصون 5)
 .10/47( روح ادلعاين 6)
 .181ن ص( ينظر التبيان يف إعراب القرآ7)
 .5/8( ينظر تفسَت البحر احمليط 8)
 .9-6/8( ينظر الدر ادلصون 9)
 .10/47( روح ادلعاين 10)
 .3/11( ينظر الكشاف 11)
 .181( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص12)
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، ووجَّو بو األلوسي، فهو (2)ادلعٌت وضوحواُب لاجلف ذْ ، وحَ "ورسوِلو إن األمر كذلكوالتقدير: " احلليب،

  كالقسم يف قولو تعاىل:           
(3) . 

 عدم احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب: -رابًعا
 .(7)والنحاس (6)والزجاج (5)، وكذلك األخفش(4)ومل يتحدث الفراء عن القراءة 

 .(11)والشهاب (10)والبيضاوي (9)واألنباري (8)وكذلك مل يتحدث عنها ابن عطية
 

 كتب اإلعراب ادلعاصرة:  ختريج القراءة يف -خامسا
 . (14)وهبجت عبد الواحد صاحل (13)وزليي الدِّين الدرويش (12)مل يتحدث عن القراءة زلمود صايف

وعند التتبع واالستقراء صلد أن أاب البقاء مل يتطرَّق للخفض على اجلوار؛  فقد عدَّ العطف على ادلشركُت 
يب من الواضحات بعد أن وجَّو ابخلفض على ، وىذا ما عدَّه السمُت احلل(15)غَت جائز؛ ألنو كفر

                                                                                                                         

 .5/8( ينظر تفسَت البحر احمليط 1)
 .6/8( ينظر الدر ادلصون 2)
 .72( سورة احلجر: 3)
 .10/47ينظر روح ادلعاين  -
 .1/420( ينظر معاين القرآن 4)
 .353( ينظر كتاب معاين القرآن ص5)
 .430-2/429( ينظر معاين القرآن وإعرابو 6)
 .203-2/202( ينظر إعراب القرآن 7)
 .5-3/4( ينظر احملرر الوجيز 8)
 .394-1/393( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 9)
 .394-1/393( ينظر نفسو 10)
 .4/520فسَت البيضاوي ( ينظر ت11)
 .5/279( ينظر اجلدول يف إعراب القرآن 12)
 .3/177( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 13)
 .4/247( ينظر اإلعراب ادلفصل 14)
 .4/520( ينظر حاشية الشهاب 15)
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ا مسع رجاًل يقرؤىا فقال: وحيكى أن أعرابيًّ ، وقد ذكر الزسلشري قصة متعلقة بذلك فقال: )) (1)اجلوار
بو الرجل إىل عمر، فحكى األعرايب قراءتو، فعندىا أمر إن كان هللا بريئًا من رسولو فأان منو بريء، فلبَّ 

، وصدَّرىا السمُت احلليب (3)، وذكر أبو حيان القصة وصدرىا با"ُروي"(2)(بتعلم العربية ( -هنع هللا يضر-عمر 
، واأللوسي (4)احلليب با"ُحكي"، وأضاف أنَّ القصة حتكى عن أيب األسود الدؤل مع علي بن أيب طالب

 .(5)واأللوسي صدَّر األوىل با"حيكى"، واألخرى با"نُقل" فكان ما حدث سببا لوضع علم النحو
، وذكرىا زليي (6)قصة زلمود صايف، وبعدىا أمر عمر بن اخلطاب أاب األسود بوضع النحووقد ذكر ال

الدِّين الدرويش وأضاف األخرى وأيد أنَّ النحو كان معروفا قبل ذلك واستدل مبا ذكره السيوطي يف 
 .(7)"ادلزىر"، وقد ساق زلمود صايف أدلة على كالمو

دي دلا يًتتب عليها من توجيو، ويبدو أن التوجيو ابجلوار بعيد ويف رد القراءة ووصفها ابلشذوذ والبعد ر 
عند ادلعربُت الذين حتدثوا عنو ابستثناء الزسلشري الذي بدأ بو، وقد كان موقف األلوسي واضحا من 

 عبارتو اليت عقَّب هبا، فالتوجيو ليس بشيء.
 اخلفض يف البدل على اجلوار -اثنًيا

 من سورة البقرة

 إعراب     :من قوله تعاىل                 

                       

         ...
(8). 

                                                 

 .6/9( ينظر الدر ادلصون 1)
 .3/11( الكشاف 2)
 .5/8( ينظر تفسَت البحر احمليط 3)
 .6/9ادلصون ( ينظر الدر 4)
 .10/47( ينظر روح ادلعاين 5)
 .5/281( ينظر اجلدول يف إعراب القرآن 6)
 .180-3/179( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 7)
  . 217: لبقرة( سورة ا8)
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 ابجلوار يف كتب اإلعراب:أوَّال. التوجيه 
 قبول التوجيه ابخلفض على اجلوار: -1

، ونسبو إليو كذلك (2)، وىو ما نسبو إليو ابن عطية(1)نقل النحاس التوجيو ابجلوار عن أيب عبيدة
 .(3)السمُت احلليب

جلوار ما وقد تردد أبو حيان يف نسبة القول إىل أيب عبيدة؛ ألنو عدَّ قول أيب عبيدة غامضا، فإن أراد اب
اصطلح عليو النحويون فقد أخطأ، وإن أراد أنو خفض؛ ألنَّو اتبع دلخفوض فهو موافق لقول 

 . (4)اجلمهور
 رد توجيه اخلفض ابجلوار: -2

، وال يف شيء وجل ال جيوز أن يعرب شئ على اجلوار يف كتاب هللا عزرد التوجيو النحاس فقال: )) 
والدليل  "،ىذا جحر ضب خرب"وىو قوذلم:  ،وإمنا وقع يف شئ شاذ، وإمنا اجلوار غلط من الكالم،

وال حيمل شئ من   "، وإمنا ىذا مبنزلة اإلقواء،ىذان جحرا ضب خرابن"أنو غلط قول العرب يف التثنية: 
 .(5)(( وال يكون إال أبفصح اللغات وأصحها ،كتاب هللا عز وجل على ىذا

أبو عبيدة: ىو رلرور أبْاَعًدا فقال: )) وقال  وجعلو أبو البقاء، (6)وعدَّ ابن عطية التوجيو ابجلوار خطأ
؛ ألنَّ اجلوار من مواضع الضرورة والشذوذ، وال حُيَمل عليو ما (7)على اجلوار، وىو أبعد من قَاْوذلما

 .(9)أبو حيان خطأ -كذلك-، وعدَّه (8)ُوِجدت عنو منُدوحة ((

                                                 

 .1/307( ينظر إعراب القرآن 1)
 .1/290( ينظر احملرر الوجيز 2)
 .2/389( ينظر الدر ادلصون 3)
 .2/154البحر احمليط ( ينظر تفسَت 4)
 .1/307( إعراب القرآن 5)
 .1/290( ينظر احملرر الوجيز 6)
 .2/389( من قول الكسائي ومن قول الفراء، ينظر الدر ادلصون 7)
 .55( التبيان إعراب القرآن ص8)
 .2/154( ينظر تفسَت البحر احمليط 9)
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 اإلعراب:التوجيه بغري اجلوار يف كتب  -اثنًيا
 إضمار "عن": -1

 .(1)ذكر الفراء أنَّ اخلفض على نية إضمار "عن"
وقد ذىب النحاس إىل عدم جواز ذلك، بعد أن نقل اخلفض على التكرير عن الكسائي وعلى نية 

كما ذكر أبو –، وقول الكسائي والفراء واحد (3)، وىو ما نسبو ابُن عطية إىل الفراء(2)"عن" عند الفراء
 .(4)قد عَّده ضعيف جدًّا، فحرف اجلر بعد حذفو يذىب عملو يف االختيارو  -أبو البقاء

وال ومجع أبو حيان بُت القول ابلبدل والقول ابإلضمار والقول بتكرير "عن"، وعلَّل ذلك بقولو: )) 
إن البدل على نية تكرار العامل ىو قول  :قول البصريُت نَّ أل ؛ا كما جيعلو بعضهمجيعل ىذا خالفً 
، واجلمُع بُت التوجيهُت (5)(( ال فرق بُت ىذه األقوال، ىي كلها ترجع دلعٌت واحد، الكسائي والفراء

 . (6)اخلفِض على البدلية واخلفِض على التكرير اختياُر السمُت احلليب
 اجلر على البدلية: -2

، (7)البدلية، وادلعٌت: "يسألونك عن قتال يف الشهر احلرام"ىو ما وجَّو بو الزجاج، فهو سلفوض على 
 وقد ذىب إليو النحاس، َونَاَقل عن سيبويو إنشاده:

َما   َفَما َكاَن قَاْيٌس ُىْلُكُو ُىْلُك َواِحٍد    يَااُن قَاْوٍم تَاَهدَّ  .(8)َوَلِكنَّاُو بُاناْ

                                                 
 .1/141( ينظر معاين القرآن 1)
 ويف اذلامش عن بعض النسخ: )) ألنَّ حروف ادلعاين ال تضمر ((.، 1/307( ينظر إعراب القرآن 2)
 .1/290( ينظر احملرر الوجيز 3)
 .55( ينظر البيان يف إعراب القرآن ص4)
 .2/154( تفسَت البحر احمليط 5)
 .2/389( ينظر الدر ادلصون 6)
 .1/289( ينظر معاين القرآن وإعرابو 7)
 .1/307( ينظر إعراب القرآن 8)
 .67-7/66، وينظر ادلعجم ادلفصل 156-1/155، الكتاب 7/66نقال عن ادلعجم ادلفصل  88يت لعبدة بن الطيب يف ديوانو صالب - 
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، وىو ما وجَّو بو الزسلشري، فهو بدل (1)وقد نقل النحاس عن البصريُت التوجيو ببدل االشتمال

 اشتمال من    (2) . 

 .(3)ونسب ابن عطية إىل سيبويو التوجيو ابلبدلية، وبُتَّ ابن عطية أنو بدل اشتمال

 وبُتَّ األنباري اإلعراب فقال: ))      بدل من     َّبدل االشتمال، أال ترى أن ،

 تعود على    الشهر مشتمل على القتال، و"اذلاء" يف     وبدل االشتمال ال بُدَّ أن ،

، ووجَّو بو (5)، وىو ما وجَّو بو أبو البقاء، فالقتال يقع يف الشهر(4)يعود منو ضمَت إىل ادلبدل منو ((

  األلوسي فقال: ))، وفصَّل (7)وأبو حيان (6)البيضاوي      : شتمال منابدل          

    َلمَّا  و ، أن األول غَت واف ابدلقصود مشوق إىل الثاين مالبس لو بغَت الكلية واجلزئية ِلَما ؛

كان النكرة موصوفة أو عاملة صح إبداذلا من ادلعرفة على أن وجوب التوصيف إمنا ىو يف بدل الكل  
 .(8)ي ((عليو الرض كما نص

 عدم احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثلثا
 (2)واألنباري (1)والزسلشري (10)ومل يتحدث عنو كذلك الزجاج (9)مل يتحدث الفراء عن اجلوار

 . (4)واأللوسي (3)والبيضاوي

                                                 
 .1/307( ينظر إعراب القرآن 1)
 .1/424( ينظر الكشاف 2)
 .1/290( ينظر احملرر الوجيز 3)
 .1/151( البيان يف غريب إعراب القرآن 4)
 .55القرآن ص( ينظر التبيان إعراب 5)
 .1/512( ينظر تفسَت البيضاوي 6)
 .2/154( ينظر تفسَت البحر احمليط 7)
 .2/108( روح ادلعاين 8)
 .1/141( ينظر معاين القرآن 9)
 .1/289( ينظر معاين القرآن وإعرابو 10)



 8102يونيو    عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

223 

 

 
 عدم احلديث عن التخريج يف كتب اإلعراب: -رابعا 

 .  (6)، ومل يتحدث عنو كذلك الشهاب(5)الكرميمل يتحدث األخفش عن توجيو القول 
 ختريج القول الكرمي يف كتب اإلعراب ادلعاصرة: -خامسا

وهبجت صاحل عن اخلفض على اجلوار يف  (8)وكذلك زليي الدِّين الدرويش (7)مل يتحدث زلمود صايف
 .(9)القول الكرمي

وشلا سبق يتضح أن مجعا من ادلعربُت مل يتحدثوا عن التوجيو ابخلفض على اجلوار، وأن موقف السمُت 
احلليب مل يكن واضحا، فقد نقل ما قالو أبوعبيدة وأبو البقاء وأبو حيان، وجعل اخلفض على اجلوار 

حدا كما أشرت الوجو الثالث بعد اخلفض على البدلية واخلفض على التكرير اللذين عدمها وجها وا
؛ ولكنَّ بعض معريب القرآن مل يًتددوا يف وصف التوجيو ابخلفض على اجلوار ابلغلط واخلطإ (10)سابقا

 والبعد؛ فهو ال يُلجأ إليو إال عند الضرورة، وال يُلتفت إليو حيث ُوجد غَته.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .1/424( ينظر الكشاف 1)
 .1/151( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 2)
 .1/512البيضاوي ( ينظر تفسَت 3)
 .2/108( ينظر روح ادلعاين 4)
 .184( ينظر كتاب معاين القرآن ص5)
 .1/513( ينظر حاشية الشهاب 6)
 .1/448( ينظر اجلدول 7)
 .1/283( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 8)
 .1/282( ينظر اإلعراب ادلفصل 9)
 .390-389/ 2( ينظر الدر ادلصون 10)
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 اخلفض على اجلوار يف اخلرب أو الفاعل -اثلثا
 من سورة الربوج

 إعراب      :من قوله تعاىل                    

      
(1). 

 
 التوجيه ابجلوار يف كتب اإلعراب: -أوَّال

 التوجيه ابخلفض على اجلوار: -1
، (3)الكوفيُت ، ونقل السمُت احلليب أنَّ مكيا نسبو إىل(2)ذكر األنباري التوجيو ونسبو إىل بعض الكوفيُت

 يقتضي أنَّ ، مثَّ بُتَّ ما كان عليو اإلعراب فقال: )) وىذا (3)الكوفيُت     كانت مستحقًة

لغَِت اجلرِّ فعَدَل عنو إىل اجلرِّ للجواِر. والذي يقتضي احلاَل أنَّو َعَدَل عن الرفع، ويَُدل  على ذلك أنو قد 
 .(4)(( رفعاً  "النارُ "يف الشاذِّ  ئُقرِ 

 فقد كانت      مرفوعة مث ُعدل عن الرفع إىل اخلفض على اجلوار، وإعراهبا ابعتبار الرفع على

اخلربية أو الفاعلية، والذي يدل على ىذا اإلعراب ما ذكره السمُت احلليب حيث قال يف قراءة رفع 

                                                 

  . 5-4: لربوج( سورة ا1)
 .2/505( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 2)
 .2/467، كتاب مشكل إعراب القرآن 10/745( ينظر الدر ادلصون 3)
 .746-10/745( الدر ادلصون 4)
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َلُتهم الناُر. وقيل: بل والرَّ "الناُر": ))  على الفاعليِة  ىي مرفوعةٌ فُع على خرِب ابتداٍء مضمٍر تقديرُه: ِقتاْ
 . (1)(( تقديرُه: قَاتَاَلْتهم الناُر، أي: َأْحَرقَاْتهم، وادلراُد حينئٍذ أبصحاِب األخدوِد ادلؤمنون

 
 
 
 عدم تصحيح التوجيه ابخلفض على اجلوار: -2

  مل يصحح األنباري التوجيو ابخلفض على اجلوار، حيث قال: ))      رلرور على

 البدل من     وىو بدل اشتمال، وذىب بعض الكوفيُت إىل أنو سلفوض على ،

 .(2)اجلوار، والصحيح األول ((
 التوجيه بغري اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثنًيا

 التوجيه ابلبدل: -1
 .(4)، ووجَّو بو العكربي(3)جعل األخفش اجلر على البدليَّة

 التوجيه ببدل كل من كل: -2

 ىو ما وجَّو بو الفراء فقال: )) جعل        ىي       ؛ إذ كانت

    )) وقد ذكر أبو حيان يف أحد (5)فيها، كأنو قال: قتل أصحاب النار ذات الوقود ،

                                                 

 .10/746( الدر ادلصون 1)
 .2/505( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 2)
 .575( ينظر كتاب معاين القرآن ص3)
 .388ن يف إعراب االقرآن ص( ينظر التبيا4)
 .3/253( معاين القرآن 5)
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، (2)، وىو ما ذكره السمُت احلليب يف أحد الوجوه(1)توجيهيو أنو بدل كل من كل بتقدير: أخدود النار
 .(3)ونسب األلوسي جتويز التوجيو إىل أيب حيان وعلَّق عليو أبنو ليس بذاك

 
 
 
 
 التوجيه ببدل االشتمال: -3

ىو ما وجَّو بو النحاس، فهو على تقدير: "انرىا"، فيكون الالم عوض من ادلضمر أو على  

 ، ووجَّو بو الزسلشري، فهي بدل اشتمال من (4)تقدير النار اليت فيها   (5) ؛ وىو ما

، (9)، وأحد توجيهي       أيب حيان(8)، ووجَّو بو البيضاوي(7)، وصحَّحو األنباري(6)ما ذكره ابن عطية
 .(10)، وأحد وجوه ذكرىا السمُت احلليب(9)حيان

ويف ىذا الوجو ال بد من الضمَت، فقدَّره البصريون: "النار فيو"، وذىب الكوفيون إىل أنَّ "أل" قائمة 
 .(11)الضمَت، واألصل: "انره"، فحذف الضمَت وعوِّض "أل" منومقام 

                                                 

 .8/444( ينظر تفسَت البحر احمليط 1)
 .10/745( ينظر الدر ادلصون 2)
 .30/89( ينظر روح ادلعاين 3)
 .5/192( ينظر إعراب القرآن 4)
 .6/348( ينظر الكشاف 5)
 .5/462( ينظر احملرر الوجيز 6)
 .2/505القرآن ( ينظر البيان يف غريب إعراب 7)
 .9/457( ينظر تفسَت البيضاوي 8)
 .8/444( ينظر تفسَت البحر احمليط 9)
 .10/745( ينظر الدر ادلصون 10)
 ( ينظر نفسو.11)
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وقد بُت الشهاب أن الرابط مقدر، وىو "فيو"، أو تكون "أل" بدال من الضمَت، أو ال حيتاج   
، وىو ما ذكره األلوسي (1)إىل رابط؛ ألنو معلوم اتصالو بو، وىو مطَّرد كما قيل يف كل ما يظهر ارتباطو

 .(2)جيو ادلذكوراأللوسي بعد أن وجَّو ابلتو 
 
 التوجيه بتقدير حمذوف قام ادلضاف إليه مقامه: -4
قال العكربي يف توجيو اللفظ: )) وقيل: التقدير: ذي النار؛ ألنَّ األخدود ىو الشق يف   

، وقد جعلو السمُت احلليب ضعيف جدا، بعد أن نسبو إىل العكربي وبُتَّ أنو سلفوض (3)األرض ((
 .(4)احملذوفةابإلضافة لتلك الصفة 

 عدم احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثلثا
وأبو  (9)وابن عطية        (8)والزسلشري (7)والنحاس (6)، وكذلك األخفش(5)مل يتحدث الفراء عن اجلوار

 .(14)واأللوسي (13)والشهاب (12)وأبو حيان (11)والبيضاوي (10)وأبو البقاء (9)عطية
 عدم احلديث عن التخريج يف كتب اإلعراب: -رابعا

 .(15)مل يتحدث الزجاج عن توجيو القول الكرمي 
                                                 

 .9/457( ينظر حاشية الشهاب 1)
 .30/89( ينظر روح ادلعاين 2)
 .388( التبيان يف إعراب القرآن ص3)
 .10/745( ينظر الدر ادلصون 4)
 .3/253معاين القرآن ( ينظر 5)
 .575( ينظر كتاب معاين القرآن ص6)
 .5/192( ينظر إعراب القرآن 7)
 .6/348( ينظر الكشاف 8)
 .5/462( ينظر احملرر الوجيز 9)
 .388( ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص10)
 .9/457( ينظر تفسَت البيضاوي 11)
 .8/444( ينظر تفسَت البحر احمليط 12)
 .9/457الشهاب ( ينظر حاشية 13)
 .30/89( ينظر روح ادلعاين 14)
 .308-5/307( ينظر معاين القرآن وإعرابو 15)
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 ختريج القول الكرمي يف كتب اإلعراب ادلعاصرة: -خامسا

وهبجت صاحل عن اخلفض على اجلوار يف  (2)وكذلك زليي الدِّين الدرويش (1)مل يتحدث زلمود صايف
 .(3)يف القول الكرمي

 قلة من ادلعربُت، وىذا يدل على وبعد ىذه الوقفة يتضح أنو مل يتحدث عن اخلفض على اجلوار إال
ضعف التوجيو بو، وقد كان موقف األنباري واضحا من التوجيو، فقد صحح غَته، ومع ىذا فلم 
يتحدث السمُت احلليب عن ضعفو؛ بل قدَّر حركتو األصلية قبل خفضو على اجلوار بدليل قراءة الرفع، 

ابجلوار عن ابب التوابع إىل ابب  وكذلك عرضو مكي من دون إشارة إىل ضعفو؛ فهل خيرج اجلر
 الفاعلية أو ابب اخلربية؟ 

 اخلفض يف اخلرب على اجلوار -رابعا
 من سورة القمر

 إعراب "مستِقر ٍّ" من قوله تعاىل                

      (4) . 

 قراءة اجلر يف "مستِقر ٍّ":  -أوال
 .(5)قرأ أبو جعفر وزيد بن علي وابن زليصن من طريق األىوازي ّتر القاف والراء من "مستِقرٍّ"

 
 التوجيه ابجلوار يف كتب اإلعراب:  -اثنيا

 التوجيه ابخلفض على اجلوار: -1

                                                 

 .15/289( ينظر اجلدول 1)
 .269-8/268( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 2)
 .12/398( ينظر اإلعراب ادلفصل 3)
  . 54/1( سورة القمر 4)
 .7/29ات القرآنية ، وينظر معجم القراء9/214( ينظر معجم القراءات 5)
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، (1)نسب أبو حيان التوجيو ابخلفض على اجلوار يف "مستِقرٍّ" إىل الرازي صاحب كتاب "اللوامح"
 خفض على اجلوار.  كل   ، فهو خرب عن ادلبتدإ (2)نسبو إليو السمُت احلليبوكذلك 

 رد التوجيه ابخلفض على اجلوار: -2
جعل أبو حيان ختريج اخلفض على اجلوار ليس جيدا؛ ألنو يف غاية الشذوذ، كما أنو مل يعهد يف ادلبتدإ 

مرفوع يف األصل، لكنو جر ، فهو  كلااعلى أنو خرب ل "اللوامح"وخرجو صاحب ))  فقال:
، إمنا إألن اخلفض على اجلوار يف غاية الشذوذ، وألنو مل يعهد يف خرب ادلبتد ؛للمجاورة، وىذا ليس ّتيد

عهد يف الصفة على اختالف النحاة يف وجوده، واألسهل أن يكون اخلرب مضمرا لداللة ادلعٌت عليو، 

 و ألن قبل "؛ابلغوه وَُكل أَْمٍر م ْسَتِقرٍّ "والتقدير:         ... أي: 

وكل أمر " :، أي(3)وقيل: اخلرب حكمة ابلغة "،وكل أمر مستقر ذلم يف القدر من خَت أو شر ابلغو ىم"

  ويكون  "،مستقر حكمة ابلغة               (4) 

 . (5)(( وخربه إاعًتاض بُت ادلبتد
 باتوإثجاء يف النعِت أو العطِف، على خالٍف يف  ومل جيوز السمُت احلليب اخلفض على اجلوار؛ ألنو

وىو مرفوٌع، إالَّ أنو ُخِفَض على اجِلوار، قالو  أمر  كلاا لا" خربً الثاين: أَْن يكوَن "ُمْستقرٍّ فقال: )) 
باتو،  إثوىذا ال جيوُز؛ ألن اجِلواَر إمنا جاء يف النعِت أو العطِف، على خالٍف يف  ،أبو الفضل الرازي

: ىذا ما ال إفكيف يُقال يف خرب ادلبتد ،(6)كما قدَّْمُت لك الكالَم فيو مستوىف يف سورِة ادلائدة
 .(7)((جيوُز؟

                                                 

 .8/172( ينظر تفسَت البحر احمليط 1)
 .122-10/121( ينظر الدر ادلصون 2)

 ( قااااااااااال تعاااااااااااىل 3)                            

                         :5-3؛ سورة القمر .   

 .  4( سورة القمر: 4)
 .8/172( تفسَت البحر احمليط 5)
 .214-210( سورة ادلائدة: 6)
 .122-10/121( الدر ادلصون 7)
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على اجلوار فال يليق  وأما الشهاب فقد رأى أنو ال ضرورة إليو، فقال: )) وأما القول أبنو خرب جر
 .(1)ارتكابو من غَت ضرورة تدعو دلثلو ((

 .(2)واكتفى األلوسي بذكر التوجيو واالعًتاض من غَت أن يكون لو رأي يف ادلسألة
 التوجيه بغري اجلوار يف كتب اإلعراب: -اثلثا

 :أمرٍّ  صفة لقوله:  مستقر  مبتدأ وقوله:  كل   قوله تعاىل:  -1
 ، ويف خربه ثالثة أقوال ىي:(4)، وأبو حيان(3)البقاء وجَّو بو أبو

، ونقلو الشهاب وصدَّرره با"قيل"، فاخلرب آت أو معمول بو (5)زلذوف تقديره: معمول عليو أو أتى -أ
 .(6)أو ضلوه

واألسهل أن يكون اخلرب زلذوف يدل عيو ادلذكور: جعلو أبو حيان األسهل، حيث قال:  ))  -ب

  وألن قبل "؛ابلغوه وَُكل أَْمٍر م ْسَتِقرٍّ "مضمرا لداللة ادلعٌت عليو، والتقدير:      

     ... (7)" ((وكل أمر مستقر ذلم يف القدر من خَت أو شر ابلغو ىم" :أي. 

 خربه قولو تعاىل:  -ج     ... (1):وكل أمر " : صدَّره أبو حيان با"قيل"، والتقدير

   قولو تعاىل: يكونعليو  و "،أمر مستقر حكمة ابلغة         

   (2) (4)، ونقلو الشهاب وصدَّره با"قيل"(3)وخربه إبُت ادلبتد معًتضا . 

                                                 

 .9/26( حاشية الشهاب 1)
 .27/78( ينظر روح ادلعاين 2)
 .359ص( ينظر التبيان يف إعراب القرآن 3)
 .8/172تفسَت البحر احمليط ( ينظر 4)
 .359ص( ينظر التبيان يف إعراب القرآن 5)
 .9/26( ينظر حاشية الشهاب 6)
 .8/172( تفسَت البحر احمليط 7)
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 :أمرٍّ  صفة لقوله:  مستقر  ، والساعة  على  كل   عطف  -2
، ووجَّو بو كذلك الزسلشري، والتقدير: )) اقًتبت الساعة واقًتب كل أمر مستقر (5)وجَّو بو أبو البقاء

 . (7)والبيضاوي ،(6)يستقر ويتبُت حالو ((
بعيد لطول الفصل وىذا وقد حكم أبو حيان على التوجيو بعد أن نسبو إىل الزسلشري ابلبعد، فقال: )) 

ن إو  اا وضربت زيدً أكلت خبزً "ضلو:  ،ّتمل ثالث، وبعيد أن يوجد مثل ىذا الًتكيب يف كالم العرب
بل ال يوجد مثلو يف   "؛اخبزً "عطفا على  "اوحلمً "فيكون  "،او ورحل إىل بٍت فالن وحلمً زيد أكرمْ  ئجي

 .(8)(( كالم العرب
وأين  ،وإذا دلَّ دليٌل على ادلعٌت فال نبال ابلفواصلِ ال: )) وقد ردَّ على االعًتاض السمُت احلليب، فق

، وقد نقل الشهاب (9)(( فصاحُة القرآن من ىذا الًتكيِب الذي ركَّبو ىو حىت يَقيَسو عليو يف ادلنع؟
 .  (10)االعًتاض ومل ينسبو ورد على االعًتاض أبنو ليس بشيء؛ إذ ال مانع إذا دل عليو الدليل

 احلديث عن اجلوار يف كتب اإلعراب:عدم  -رابعا
 .(11)ذكر ابن عطية القراءة ومل يتحدث عن اجلر ابجلوار

 عدم احلديث عن التخريج يف كتب اإلعراب: -خامسا
 .(5)والزجاج (4)واألنباري (3)والنحاس (2)، وكذلك الفراء(1)مل يذكر األخفش القراءة

                                                                                                                         

 ( قااااااااااال تعاااااااااااىل 1)                            

                         :5-3؛ سورة القمر .   

 .  4( سورة القمر: 2)
 .8/172( ينظر تفسَت البحر احمليط 3)
 .9/26( ينظر حاشية الشهاب 4)
 .360ص( ينظر التبيان يف إعراب القرآن 5)
 .5/654( الكشاف 6)
 .9/26( ينظر تفسَت البيضاوي 7)
 .8/172( تفسَت البحر احمليط 8)
 .10/121( الدر ادلصون 9)
 .9/26( ينظر حاشية الشهاب 10)
 .5/212( ينظر احملرر الوجيز 11)
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 ة:ختريج القول الكرمي يف كتب اإلعراب ادلعاصر  -سادسا
و   أمراالذكر زليي الدِّين الدرويش القراءة وخرَّجها ومل يتحدَّث على اجلوار فيها، ووجهها أبهنا صفة 

   كل  مبتدأ، واخلرب زلذوف، أو ىو معطوف على  الساعة  وذكر أن أاب حيان استبعده لطول
 .(6)الفصل بثالث مجل

 
، فهي قراءة ختالف ما رواه (8)يف القول الكرمي، وهبجت صاحل عن اجلوار (7)ومل يتحدث زلمود صايف

 حفص عن عاصم.
وبعد ىذا االستقراء يتضح أنَّ ادلعربُت الذين ذكروا التوجيو ابخلفض على اجلوار قد ردوه ابسثناء 
األلوسي الذي اكتفى بذكر التوجيو واالعًتاض عليو، ويبدو أن ىذا الرد لو عالقة ابخلرب، فلم يُعهد 

وخفض على اجْلَوار محل على َما مل  "ُمْسَتقرٍّ "َوَقول بَعضهم اخلَْرَب ذلك قال ابن ىشام: )) اجلوار فيو؛ ول
 .(9)(( يثبت يِف اخلَْرَب 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .528( ينظر كتاب معاين القرآن ص1)
 .3/104( ينظر معاين القرآن 2)
 .4/286( ينظر إعراب القرآن 3)
 .2/403( ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن 4)
 .5/85ينظر معاين القرآن وإعرابو  (5)
 .25/346( ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانو 6)
 .14/64( ينظر اجلدول 7)
 .11/299( ينظر اإلعراب ادلفصل 8)
 .2/550( مغٍت اللبيب 9)
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 خامتة:
حاولت يف ىذا البحث أن أستقرئ توجيو معريب القرآن الكلماِت اليت حتتمل اخلفض على  

يُعتمد عليها يف التوجيو، وأضفت إليها كما قدمت بعض  اجلوار يف غَت النعت، وتتبعت الكتب اليت
 الكتب ادلعاصرة دلعرفة ادلوقف من ىذا التوجيو، وأختم ىذا البحث ابلنتائج اآلتية:

 وجَّو بعض ادلعربُت ابخلفض يف غَت النعت على اجلوار. -1
 التوجيو ابخلفض على اجلوار يُلجأ إليو عند تعذر إجراء ادلعٌت على ظاىر اللفظ. -2
وقف بعض معريب القرآن من التوجيو ابخلفض يف غَت النعت على اجلوار غامض ويتغَت من كلمة م -3

 إىل أخرى، ويبدو أن بعضهم جلأ إليو ألنو رأى يف التوجيهات األخرى بعدا.
 وقع يف بعض الكلمات القرآنية اختالف شديد يف التوجيو، ومل يتفق ادلعربون على توجيهها. -4
 ى اجلوار من ادلعهود فيو إىل الفاعل واخلرب.خرج التوجيو ابخلفض عل -5
 ظاىرة اخلفض على اجلوار حتتاج إىل استقراء أقوال العرب وتتبع نقوالُتم. -6
 توجيو بعض ألفاظ القرآن الكرمي ابخلفض على اجلوار دليل على وجود ىذه الظاىرة.  -7
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 ادلصادر وادلراجع:
 القرآن الكرمي، مصحف ادلدينة.

القرآن أليب جعفر أمحد بن دمحم بن إمساعيل النحاس، حتقيق الدكتور: زىَت غازي زاىد، إعراب  -1
 م.1985 -ه 1405عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

إعراب القرآن الكرمي وبيانو أتليف األستاذ: زليي الدين الدرويش، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،  -2
 م.  2001 -ه 1422بَتوت، الطبعة الثامنة،  -باعة والنشر والتوزيع، دمشق دار ابن كثَت للط

 -اإلعراب ادلفصل لكتاب هللا ادلرتَّل، هبجت عبد الواحد صاحل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان  -3
 م.1993 -ه 1413األردن، الطبعة األوىل، 

ليف الشيخ اإلمام كمال الدِّين اإلنصاف يف مسائل اخلالف بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت، أت -4
أيب الربكات عبد الرمحن بن دمحم بن أيب سعيد األنباري، ومعو كتاب االنتصاف من اإلنصاف، 

 م.1961-ه1380أتليف دمحم زليي الدِّيُت عبد احلميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الرابعة، 
، حتقيق الدكتور: طو عبد احلميد ير البيان يف غريب إعراب القرآن أتليف أيب الربكات بن األنبا -5

 م.1980 -ه 1400طو، مراجعة: مصطفى السقا، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، 
التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء عبد هللا بن احلسُت العكربي، إعداد: فريق بيت األفكار  -6
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