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 قرآنية الجر على الجوار وآراء العلماء فيه مع نماذج

 

 1عبد الباقي محمد البرير يوسف
 

: اعتبر بعض النحاة الجوار عامًلا نحوياا مع كثرة وقوعه في اللغة كما يرى كثير من النحاة أن هذا مشههرور لخصالم

وهو من األصههوا الفوفية التي يرفاههرا  في لغة العرب، وفيه أشههعار كثيرة مشههرورة، وفيه من منثور كًلمري كثير.

يه لي يفن الجر على الجوار موضههع ااقاب بين النحويين، سههواءا في و وعا كعامو، أو فيما يدمله من البصههريون وعل

إّن الجر على الجوار وآراء العلماء فيه مع نماذج قرآنية أااحت للقارئ أن يتتبع النص القرآني بطريقة اجعله  التوابع.

ة لتتبع ال مواقع اإلعرابية للجر بالجوار ابعا لآليات القرآنية في عدة يقري و وها كثيرة، ومن هنا برزت الحا ة ُمِلحَّ

مواضهههههع في القرآن الفريي، ففانت الو رة كتن معاني القرآن، وكتن التقمهههههير وما اسهههههتجد من عراسهههههات في هذا 

الموضههههههوع. اتبعت في هذا الدراسهههههههة الجر بالجوار ما بين الجواز والمنع مع التركيم على بعض النماذج القرآنية 

 صوص المشرورة المتداولة بين النحاة قديما وحديثا، ثي اوصلت إلى نتائج مرمة ذكرارا في متام هذا الدراسة.والن

 الجر، الجوار، نماذج قرآنية.: الكلمات المفتاحية

 

 

 

The Scholars' Views in Genitive Case Caused from Neighboring of 

Word Order, Applied in Selected Qur'anic Verses 

 

Abd Elbagi Mohamed El-Brair Yousif 
 

Abstract: Some of the grammarians considered it to be a grammatical factor, with many 

of them occurring in the language, as many of the grammarians see that this is known in 

the language of the Arabs, in which there are many famous poems. It is one of the kufic 

origins rejected by the Basrians. Therefore, the traction on the neighborhood was not the 

subject of agreement between the grammarians, whether in its presence as a worker or as 

a subordinate. The trajectory on the neighborhood and the views of the scholars in it with 

Qur'anic models allowed the reader to trace the Quranic text in such a way as to make it 

understand many aspects. Hence, there is an urgent need to trace the sites of the tragically 

adjacent to the Qur'anic verses in several places in the Holy Quran. And new studies on 

this subject. The study traced the trajectory between the passport and prevention with a 

focus on some Quranic models and famous texts among the old and modern scholars, and 

then reached the important results I mentioned at the end of this study. 

Keywords: Scholars', Qur'anic Verses. 
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  مقدمة:

الجر من الوسههائو التعبيرية في لغتنا العربية وذلك لتنمههيك الفًلم ولتمييم بعض المعاني عن ايرها. 

والنصهههههههن، والجمم. فيختص الجر باالسههههههي  وهو يُعد أحد حاالت اإلعراب األربعة: الجر، الرفع،

المعرب فًل اجر األفعاا أو الحروف أو األسماء المبنية مطلقا. عًلمته األصلية هي الفمرة، وينوب 

مالي واالسماء الخممة. وانوب حركة القتحة عن  عنرا حرف الياء في حالتي المثنى و مع المذكر ال

 د بعض العوامو التي من شهههه نرا أن اجر الفلمة، الفمههههرة في حالة  ر االسههههي اير المنون. كما او

 ومن الك العوامو اللقظية حروف الجر، واإلضافة.

 

 المحور األول: مواضع الجِر على الجوار:

من يتتبع ويمتقرئ محاا الجر على الجوار في كًلم العرب يجدا في باب النعت، والعطف والتوكيد  

الباب النحوي، ومن شهههواهد الجر على الجوار في باب وكثرة هذا الشهههواهد وثبوارا ا كد ثبوت هذا 

ِحيٍط "  َعذَاَب يَْوٍم مُّ َماُف َعلَْيُفْي  عالى: " إِنِّي أََراُكي بَِخْيٍر َوإِنِّي أَ عت قوله ا الن
مة )محيط( هي  2 ففل

 وصف للمااف وليمت للمااف إليه، ألن اليوم ليس بمحيط بو المحيط في المعنى هو العذاب.

لنحويين أسهههههباب الجر في عدة أمور: وهي الجر ب حد حروف الجر، والجر باإلضهههههافة، يحدع أكثر ا

والجر بالتبعية، وأما في اير هذا األمور فقد امتلف فيرا النحاة في األمذ برا. ولفن الشههههههواهد من 

ا آمر يمفن أن يجعو مع األسهههباب  النثر القصهههيا والشهههعر العربي الصهههحيا ا يد ذلك ب ن هناك سهههببا

بن المجاورة لمجرور من اير الثًلث ة، ومنرا الجر على الجوار فالعرب فقد ورع عنري الجر بمهههههه

عامو قاصههدين بذلك المناسههبة في الجانن اللقظي وليس المعنوي ولذا عد النحاة حركة هذا النوع من 

شعارهي  شعراء في أ مت حركة إعراب أو بناء، وقد ضمن بعض ال سبة، ولي الحركة ب نرا حركة منا

ا ** يارب مقٍض على هذا ال ا، فقاا أبو بحر صقوان بن إعريس:  اوراري فانخقات هونا حفي امليحا

 .الجوارِ 

ا: لّما رأاني مقاههههت ترفرا ** فقلت: ما   ا من  ماا حمههههن هذا الخقض ااههههمينا وقاا آمر متعجبا

 . 3أحمن مقض الجوارِ 

 

 المحور الثاني: شواهد الجر على الجوار 

فخرب نعت للجحر وليس  4ورع في كًلم العرب قولري: )هذا ُ حر ضهههههٍن مرٍب( في باب النعت: -أ

 للان و ر لمجاوراه للمااف إليه، ومن الشواهد في أشعار العرب قوا امرئ القيس: 

فمممو موضههههههعرا في األصههههههو أن افون  5ك ن ثبيرا في عرانين وبله ** كبير أُناس في بجاع ممموٍ 

 ولفن امرأ القيس  ّرها  واراا لفلمة )بجاع(.  مرفوعة ألنرا نعت للفلمة )كبير(

ففلمة  6ومنرا كذلك قوا ذي الرمة: اريك سههههههنة و ٍه اير مقرفٍة ** ملمههههههاء ليس برا ماا وال ندب

)اير( موضعرا في األصو أن افون منصوبة ألنرا نعت لفلمة )سنة( ولفن الشاعر  ّرها مجاورة 

 للمااف إليه )و ٍه(. 

هذا النصههوص التي ورعت سههواء من النثر أو الشههعر العربي فجميعرا من باب  عليه يمفن القوا ب نّ 

النعت ولفنرا  رت على الجوار والشهواهد على ذلك كثيرة ال مجاا لحصهرها في هذا البحو وماعام 

 ورع في كًلم العرب في شعرهي ونثرهي فقد أصبا في باب النعت وفي الشواهد التي ذكرارا.
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بجر )أر ِلفي( في قراءة 7قوا هللا اعالى: "واممحوا برؤوسفي وار لفي" منرا  :في باب العطف -ب

ابن كثير المفي ر مه هللا اعالى، وأبي عمرو البصري، وحممة بن حبين الميات ورواية شعبة عن 

ففلمة )أر لفي( في آية الوضهههههوء معطوفة على )أيديفي( ال على )برؤوسهههههفي( إذ األر و  8عاصهههههي.

هفذا قاا الممخشههههري رحمه هللا: )األر و من بين األعاههههاء الثًلثة مغمههههولة وليمههههت مممههههوحة، 

المغمولة اغمو بصن الماء عليرا، ففانت مظنة لإلسراف المذموم المنري عنه، فعطقت على الثالو 

المممهههوح ال لتممههها، ولفن لينبه على و وب االقتصهههاع في صهههن الماء عليرا فجيء بالغاية إماتةا 

9ن الممهههها لي ااههههرب له ااية في الشههههريعة.( لظن ظان يحمههههبرا مممههههوحة، أل
فجملة )اممههههحوا  

برؤوسهههفي( معترضهههة بين األعاهههاء المغمهههوالت وفائدة هذا االعترا  اإلشهههارة إلى التراين بين 

أعااء الوضوء إذ ذكر الممموح بين مغمولين سابقين ومغموا الحك. ومنرا قوله اعالى: "يطوف 

ك س من معين. ال يصههدعون عنرا وال ينمفون. وفاكرة مما عليري ولدان مخلدون. ب كواب وأباريك و

بجر )حوٍر عيٍن( في قراءة حممة بن حبيههن 10يتخيرون. ولحي تير ممهها يشههههههترون. وحور  عين" 

له معطوف على الولدان وليس على  11الميات والفمهههههههائي رحمرما هللا فالعطف للحور العين أصهههههه

ي يطوفون عليري بالحور العين ومن شههههههواهد الجر األكواب واألباريك؛ فالمعنى يراع به الولدان فر

 على الجوار في باب التوكيد فقد ورع في قوا الشاعر: 

  12يا صاح بلغ ذوي المو ات كِلري ***أن ليس وصو إذا انحلت عرى الذّننِ 

ففلمههة )كلري( مجرورة بمههههههبههن  وارههها من )المو ههات( مع أنرهها اوكيههد معنوي ولفلمههة )ذوي( 

 الشاعر قاِصداا اوكيد )المو ات( لقاا: )كلرن(.المنصوبة، ولو كان 
 

بعد ثبوت الشههههههواهد المقررة لرذا  مواقف العلماء والنحاة حول الجر على الجوار: المحور الثالث:

الباب النحوي والتي أورعارا فقد اباينت أقواا علماء النحو ومن ابعري في األمذ بالجر على الجوار 

 حصرها في أربعة أقواا هي:  واو يه هذا الباب ومواققري يمفن

ا: ومن الذين ذهبا إلى ذلك سههههههيبويه رحمه هللا فقد قاا في كتابه:  أوال: إ ازة الجر على الجوار مطلقا

ا على و ه الفًلم: هذا  حر ضهههههههٍن مرٍب، فالو ه الرفع، وهو كًلم أكثر العرب  )ومما  رى نعتا

الجحر والجحر رفع، ولفن بعض العرب وأفصههههههحري، وهو القياس، وهو القياس؛ ألّن الخرب نعت 

يجرا وليس بنعت للاهههن، ولفنه للذي أُضهههيف إلى الاهههن، فجروا؛ ألنه نفرة كالاهههن؛ وألنه في 

  13موضع يقع فيه نعت الان؛ وألنه صار والان بمنملة اسي واحد(

نباري ثانيا: االقتصههههههار فيه على المههههههماع وعدم القياس عليه لقلته ومن الذين ذهبوا إلى هذا ابن األ

فالذين أ ازوا سيبويه ورهط من العلماء والذين اقتصروا على  14رحمه هللا في كتابه أسرار العربية.

 المماع ولي يقعدوا وعدم القياس فيه فابن األنباري رحمه هللا ومن سار ملقه.

حمه ثالثا: إ ازة الجر على الجوار بشههههروت: ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الخليو بن أحمد القراهيدي ر

هللا، فقد اشهههههترت في  واز ذلك: ااقاب المتجاورين في اإلفراع، والتثنية،والجمع،والتذكير، والت نيو، 

ويقري من كًلم ابن الحا ن أنه يشههههههترت عدم اللبس، فقد قاا رحمه هللا: )قد  15والتعريف، والتنفير.

ا والنعت للماهههاف إذا لي يلبس، ويقاا له: الجر بال جوار وذلك لًلاصهههاا يوصهههف الماهههاف إليه لقظا
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ا.(  واشترت  16الحاصو بين المااف والمااف إليه، فجعو ما هو نعت لألوا معنى نعت الثاني لقظا

والظاهر أّن ابن مالك  17ابن مالك رحمه هللا هذا الشههرت نقمههه فقاا: )وال يقعو هذا إال إذا أمن اللبس(

 قد سار على نرج ابن الحا ن في هذا الشرت 

ا: وممن ذهن إلى منع ذلك النحاس رحمه هللا،رابعا: منع الجر ع وابن  ني وعدا  18لى الجوار مطلقا

ا لإل ماع وشههههههاذاا ال يجوز القياس عليه، فقاا رحمه هللا: )فما  از مًلف اإل ماع الواقع فيه  مخالقا

ه منذ بدئ هذا العلي، وإلى آمر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولري: هذا  حُر ضهههههٍن مرٍب، فرذا يتناول

آمر عن أوٍا وااٍا عن ماٍ  على أنه الط عن العرب، ال يختلقون فيه وال يتوققون عنه، وأنه من 

  19الشاذ الذي ال يحمو عليه، وال يجوز رعُّ ايرا إليه(.

ومنع تائقة من علماء النحو الجر على الجوار مطلقا وقد  عله النحاس من الغلط الذي ال يقاس عليه 

 20ال يجوز في الفًلم أن يقاس عليه وإنما الط ونظيرا اإلقواء "وزاع في ذلك " والجوار 

أما ابن األنباري فجعله شههاذا ال يقاس عليه وقاا: " وقولري: حر ضههٍن مرٍب محموا على الشههذوذ 

 21الذى يقتصر فيه على المماع لقلته " 

 حر ضن  بعض الشروت التي وضعرا العلماء: أ از الجمرور الجر على الجوار متو قولري: "هذا

مرب " وذلك بجر )مرب( وكان من المقتر  أن يرفع ألنه صقة في المعنى للجحر لصقة ااصافه 

به، والاههن ال يوصههف به وكان سههيبويه يجيم الحمو على الجوار بًل شههرت إذا أمن إشههفاا المعنى 

فيما )اللبس(. لي يفن الجر على الجوار موضههههههع ااقاب بين النحويين، سههههههواءا في و وعا كعامو، أو 

 يدمله من التوابع وقد وافك سيبويه مجموعة من العلماء واشترتوا لذلك: 

"هذا ُ حر ضههههههٍن مرٍب " أما إذا ميف اللبس، مثو قام اًلم زيد العاقو  أمن اللبس: مثو قولري:-1

 وذلك بجعو )العاقو( نعتا للغًلم ال يجوز.

وا نيثا، فيجوز: هذان  حرا ضههٍن  اوافك الماههاف والماههاف إليه إفراعا واثنية و معا واذكيرا -2

  22مربان

ي ت الخقض على الجوار في القرآن، وال في  حا ن يقوا عنه: "وليس بجيد؛ إذ لي  جد ابن ال لذا ن

. وقاا القرتبي:" قاا النحاس: 23الفًلم القصهههيا، وإنما هو شهههاذ في كًلم من ال ي به به من العرب"

هللا، وال في شههههيء من الفًلم، وإنما الجوار الط، ال يجوز أن يعرب الشههههيء على الجوار في كتاب 

، والدليو على أنه الط قوا العرب «هذا  حر ضههن مرب» وإنما وقع في شههيء شههاذ، وهو قولري: 

في التثنية: هذان  حرا ضههن مربان، وإنما هذا بمنملة اإلقواء، وال يجوز أن يحمو شههيء من كتاب 

كما يرى بعاهههري أن " قولري:  حر ضهههن  24أصهههحرا"هللا على هذا، وال يفون إال ب فصههها اللغات و

مرب، وما أشههبه ذلك، وهذا ليس بصههحيا؛ ألن الحمو على الجوار قليو، يقتصههر فيه على المههماع، 

 .25وال يقاس عليه لقلته"

وقد عر  أبو البركات بن األنباري لرذا النوع من الجر في كتابه اإلنصههههههاف في ممههههههائو الخًلف 

شرت( يقوا:)... ذهن الفوفيون إلى  م لة عامو الجمم في  واب ال شار رحمه هللا في )م ا، فقد أ كثيرا

يرما أن  واب الشرت مجموم على الجوار، وامتلف البصريون، فذهن األكثر منري إلى أّن العامو ف

حرف الشرت، وذهن البعض اآلمر إلى أّن حرف الشرت وفعو الشرت يعمًلن فيه،... أما الفوفيون 

فاحتجوا بقولري في ذلك: )بإنه مجموم على الجوار؛ ألّن  واب الشههرت مجاور لقعو الشههرت الزم له 
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ا على ال يفاع ينقك عنه، فلما كان منه برذا المنملة في الجوار حمو عليه في الجمم، ففان  مجموما

 .26الجوار، والحمو على الجوار كثير...( 

ا امتلقوا فيما بينري، فقد نمن إلى القراء  قصرا على  27أنّه  -رحمه هللا  -والذين أ ازوا الجوار أياا

المههماع، ومنع القياس عليه، فًل يجوز عندا: عبارة )هذا  حرة ضههباب مرب( بالجر، لفن الذي في 

، وقاا 29. وأّما األمقش رحمه هللا فقد أشهههههار ب نّه  ائم في االضهههههطرار28كالمعاني له ال يدا على ذل

. وقد نحى نحو ذلك 30المركشههي في كتابه البرهان: "وعندنا ذلك ضههرورة وال يحمو عليه القصههيا"

ونمهههن األنباري رحمه هللا إلى البصهههريين أنه محموا على  31ابن األنباري في كتابه أسهههرار العربية

وقاا أبو حيان: "الخقض على  32فيه على المهههماع لقلته، يمهههمع وال يقاس عليهالشهههذوذ الذي يقتصهههر 

 .33الجوار في ااية الشذوذ"

والمحههدثون فقههد سهههههههاروا على عرب القههدمههاء في هههذا المنحى، منري من أنفر الخقض على الجوار 

ا من مظاهر الخلو، ينبغي أن انما اللغة عنه، يقوا أحد المعاصههههههرين:" ولو  بارا مظررا أنري باعت

قطعوا القوا بحمو ما زعي أنه من قوا العرب على الخط  النترى هذا اللغط، ولفان من هذا أننا لي 

نشههك بما حمو إلينا من صههنعة لي ابن على علي حمههن، ولفن النحاة قدموا على ما أمذوا به أنقمههري، 

جر على سههنن كًلم وراحوا يتلممههون الشههواهد التي ا يد قولري ؛ ليقرضههوا علينا ظاهرة مقتعلة، لي ا

 34العرب"

: كيف يقطع المت مرون بحمو الجر على الجوار بالخط  ؟ ليس هذا رد من الباحث على هذا القول

من حقري وال من حك أي أحد أن يتجرأ ويحفي على مم لة فيرا األمذ والرع وقد سمعت فيرا نصوص 

أُوا على أّنه  ر على من كًلم العرب شههههههعرهي ونثرهي وقد ورعت في بعض القراءات وفيرا من 

الجوار فرذا النوع من اإلعراب ال بد أن يجد حظه من النقد واألمذ بما ورع من النصههههههوص حتى 

 نحفي عليه بالخط .

ا:" ال رين أن الك الشواهد التي ذكرها النحاة استشراعاا لرذا اللون من   ويقوا أحد المعاصرين أياا

بة من شهه نرا لو اسههتقام االسههتشههراع برا أن اثبت إعراباا الحركات التي اطرأ على أوامر اللقظة المعر

 .35على اير و ه اإلعراب الذي ينظي سلفه كو أبواب النحو على تريك ممتقيي وقياس مطرع"

مير  م لة اصطنعرا النحويون لتق م لة الخقض على الجوار م ومن ثي فإنه يذهن بعاري إلى أن " م

ى  ر الفلمات المجاورة وفقاا لنظام القافية، أو حركة الروي هذا األبيات التي لي يجدوا سههبباا ي عي إل

. والحك أّن ممهههه لة الخقض على الجوار ينبغي أن ال افون سههههبباا للخًلف بين النحويين، وإنما 36برا"

عفع المنفرين لرذا الظاهرة حرصههري على أن ال اتخلف العًلمة اإلعرابية، وهي األمر اليمههير الذي 

ي ع ذلك إلى لبس، وهو  ائم في الشهههههعر، وقد أ ازا قوم في الفًلم فاهههههًلا عن  أ ازا العلماء إذا لي

 .37الشعر
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 المحور الرابع: مواقف المفسرين حول الجر على الجوار مع بعض النماذج القرآنية 

إذا كان الموقف العام ألهو اللغة والنحاة القوا بـههههه )الجر على الجوار(، فإن الموقف العام للمقمرين 

االعتداع به، وانميه كًلم هللا عن القوا به؛ فشيخ المقمرين الطبري لي نقف عندا على ذكر لرذا عدم 

 الباب من قرين وال من بعيد، وفي هذا عاللة على رفاه للقوا به.

وأبو  عقر النحاس صاحن "اقمير القرآن"، و"إعراب القرآن"، و"ناسخ القرآن" رفض هذا الباب 

في هذا الصهههدع اقوا: "ال يجوز أن يُعرب الشهههيء على الجوار في كتاب  ملة واقصهههيًلا، وعباراه 

هللا، وال في شههههيء من الفًلم، وإنما الجوار الط، وإنما وقع في شههههيء شههههاذ، وهو قولري: هذا  حر 

ضههن مرب، والدليو على أنه الط قوا العرب في التثنية: هذان  حرا ضههن مربان...وال يجوز أن 

 .38ى هذا، وال يفون إال ب فصا اللغات وأصحرا"يحمو شيء من كتاب هللا عل

والقرتبي نقههو قوا النحههاس هههذا من اير اعقيههن عليههه، مهها يعني أنههه ال يقوا بمههذهههن )الجر على 

قائو في قوله اعالى: }قتاا فيه{  يدة ال إنه ُ رَّ على  39الجوار(، بو نقو اخطئة ابن عطية ألبي عب

اشهههتماا َوقَاَا أَبُو ُعبَْيدَةَ: ُهَو َمْخقُو   َعلَى اْلِجَواِر.  الجوار، والصهههواب أنه بدا من }الشهههرر{، بدا

ِ َواَل في شههههههي ِمَن اْلَفًَلِم، َوإِ  ْيُء َعلَى اْلِجَواِر فِي ِكتَاِب َلَّ اُس: اَل يَُجوُز أَْن يُْعَرَب الشههههههَّ نََّما َقاَا النَّحَّ

 40اْلِجَواُر َالَط ، َوإِنََّما َوقََع في شيء َشاذٍّ 

زي سلك المنحى نقمه، واعتبر أنه من اير الًلئك حمو كًلم هللا سبحانه على هذا الباب؛ فعند والرا

اعتبر أن من  عو القراءة بالفمهههر )وأر ِلفي( على  41اقمهههيرا لقوله اعالى: }وأر لفي إلى الفعبين{ 

عدوع في أنرا من باب العطف على الجوار، أن قوله باتو من و وا: األوا: أن الفمر على الجوار م

اللحن الذي قد يُتحمو أل و الاههههرورة في الشههههعر، وكًلم هللا يجن انميره عنه. وثانيرا: أن الفمههههر 

إنما يصههار إليه حيو يحصههو األمن من االلتباس، كما في قوله:  حر ضههن مرب، فإن من المعلوم 

ا لـ )الان(، بو لـ )الِجحر(، وفي هذا اآلية ا ألمن من االلتباس بالارورة أن )الخرب( ال يفون نعتا

اير حاصههههو. وثالثرا: أن الفمههههر بالجوار إنما يفون بدون حرف العطف، أما مع حرف العطف فلي 

اتفلي به العرب وكًلم الرازي يدا عاللة واضحة على أنه ال يعتد برذا الباب في حمو كًلم هللا عليه، 

 .42 وإن كان يعترف ب ن هذا الباب مجاله الارورة الشعرية ونحوها

ميرا" رفض هذا الباب من النحو؛ فمثًلا عند  -وهو من أئمة النحو-ا أبو حيان أم فموققه العام في "اق

، وقوله اعالى: "لي يفن 43اقمههيرا لقوله اعالى: "ما يوع الذين كقروا من أهو الفتاب وال المشههركين" 

ازي: إن األصههو لي يقبو قوا أبي إسههحاب الشههير 44 الذين كقروا من أهو الفتاب والمشههركين منقفين"

ا على الذين كقروا، ورع على ما ذهن إليه أبو  في اآليتين هو الرفع، أي: )وال المشههههههركون(، عطقا

إسههحاب بقوله: "وهذا حديو من قصههر في العربية، واطاوا إلى الفًلم فيرا بغير معرفة، وعدا عن 

 .45حمو اللقظ على معناا الصحيا واركيبه القصيا"

ذكر أن  مرور القراء قرأ قوله سهههبحانه: }قتاا فيه{،  46عالى: }قتاا فيه{ كذلك عند اقمهههيرا لقوله ا

بالفمههههر على أنه بدا من }الشههههرر{، بدا اشههههتماا. في حين أن أبا عبيدة ذهن إلى أن }قتاا فيه{، 

مقض على الجوار، ثي نقو أبو حيان هنا قوا ابن عطية: هذا مط . ولي يعقن على اخطئة ابن عطية 
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يعني أن أبا حيان يوافك ابن عطية في اخطئة أبي عبيدة، وبالتالي ال ي مذ بمذهن ألبي عبيدة، ما 

القائلين بـههههههههههه )الجر على الجوار(.ونظير هذا ما فعله أبو حيان مع الممخشههههههري الذي ذهن إلى أن 

نن الطور األيمن "  ناكي  ا قاا أبو  47}األيمن{ في قوله عم و و: "ووعد مجرور على الجوار. 

ج القراءة عليه، والصههههههحيا أنه نعت لـ حيان: "وهذا م ن الشهههههههذوذ والقلة، بحيو ينبغي أن ال اَُخرَّ

متقبو الجبو". ا رع  }الطور{؛ إما لما فيه من اليُمن، وإما لفونه على يمين من ي اا ومن هذا القبيو أي

أبي حيان على ما ذهن إليه أبو القاههو الرازي صههاحن كتاب "اللواما في شههواذ القراءات" من أن 

مرفوع في األصو، لفنه ُ رَّ للمجاورة. فقد عقن أبو  48ممتقر{ في قوله اعالى: "كو أمر ممتقر" }

حيان على هذا بقوله: "وهذا ليس بجيد؛ ألن الخقض على الجوار في ااية الشهههههذوذ"، فقوله هذا عاا 

 على موققه من القوا بـ )الجر على الجوار(.

با حيان لي يفن مطرعاا في موققه  يد أن أ من باب )الجر على الجوار(، بو و دنا في ااهههههههاعيف ب

ا، يُقري منه القوا بـهههههه )الجر على الجوار(؛ ومن األمثلة على ذلك ما  اء عند اقميرا  "اقميرا" كًلما

، فقد ذكر أبو حيان أن قوله سهههههبحانه: 49 لقوله سهههههبحانه: "أن هللا بريء من المشهههههركين ورسهههههوله"

ج على العطف على الجو ار. فذكر هذا التخريج من اير اعقين عليه عاا على القوا }ورسههوله{ ُمّرِ

 .50برذا الباب

ية التي ُحملت على أنرا من باب )الجر على الجوار(، ونميد   اقدمت معنا تائقة من األمثلة القرآن

ا لما قُرئ من القرآن بـهههههه )الجر( على أنه من )باب الجر  ا للمراع، وابيانا عليرا تائقة أمرى؛ اوضيحا

 وار(.على الج

قرئ بالرفع، والنصهههن، والجر، وممن قرأ بالجر المهههلمي، واألعمش،  51قوله اعالى: "وحور عين" 

والفمهههههههائي: قاا القراء: "الجر على اإلاباع في اللقظ، وإن امتلقا في المعنى؛ ألن الحور ال يطاف 

أي:  52برن"، فالعطف بالجر هنا عطف على قوله سههههههبحانه: "ب كواب وأباريك وك س من معين" 

ك نه  53يطوف عليري ولدان بفذا وكذا، وحور عين. وقاا الممخشههههههري: العطف على "في  نات" 

قيو: المقربون في  نات، وفاكرة، ولحي تير، وحور. وقد عقن أبو حيان على قراءة الجر بقوله: 

 "وهذا فيه بُْعد ، واقفيك كًلم مرابط بعاه ببعض، وهو فري أعجمي".

قُرئ }النار{ بالفمر، وقيو في إعرابه أقواا، منرا: أنرا مقض  54ت الوقوع" قوله سبحانه: "النار ذا

على الجوار، نقله مفي عن الفوفيين، وهذا يقتاي أن }النار{ كانت ممتحقة لغير الجر، فعُِدا عنه 

 إلى الجر للجوار.

بعاهري  فقد ذهن 55قوله  و وعًل على لمههان نوح عليه المههًلم: "إني أماف عليفي عذاب يوم أليي" 

إلى إعراب }أليي{ على أنه  ر على الجوار؛ ألنه في المعنى صقة لـههههههه )العذاب(، واألصو: عذاب 

ا.  يوم أليما
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 56"واني اماف عليفي عذاب يوم محيط"  ونحو هذا قوله عم و و على لمهههان شهههعين عليه المهههًلم:

ا زعي قوم أنه ُ رَّ على الجوار؛ ألنه في المعنى صقة لـ )العذاب(، واألصو:   57عذاب يوم محيطا

قرئ }عاصههههف{ بالجر، وقيو في إعرابه  58قوله عم و و: "اشههههتدت به الريا في يوم عاصههههف" 

أقواا، منرا: أنه مقض على الجوار، أي: كان األصههههو أن يتبع )العاصههههف( }الريا{ في اإلعراب، 

ا( من صههههقة }الريا{، إال أنه لما   اء بعد فيقاا: اشههههتدت به الريا العاصههههف في يوم؛ ألن )عاصههههقا

 )اليوم( أُعرب بإعرابه.

قرأ بعاري }المتين{ بالجر على أنه صقة لـ  59قوله عم و و: "إن هللا هو الرزاب ذو القوة المتين" 

 }ذو{ ومقض على الجوار. وقراءة الرفع على أنه صقة لـ }ذو{.

ن باب الجر هذا تائقة من األمثلة القرآنية التي ذهن فيرا بعض المقمههههههرين وأهو اللغة إلى أنرا م

 على الجوار، وإن كان القوا الصواب فيرا اير هذا.

ومحصههههههو القوا في باب )الجر على الجوار(، أن عموم النحاة احتقلوا برذا الباب من أبواب النحو، 

ا  ملة من األلقاظ القرآنية. في  وحملوا عليه  ملة من كًلم العرب وأشههعارهي، بو وحملوا عليه أياهها

المقمههههرين لي يلقوا باالا لرذا الباب، واعتبروا أنه باب من أبواب الاههههرورة النحوية، حين أن عموم 

 ومن ثي فمن اير الًلئك حمو كًلم هللا على ما كان هذا ش نه.

 

 الخاتمـــــــــــــــــة

الحمههد ر رب العههالمين الرحمن الرحيي الههذي أنما كتههابههه القرآن المبين، على النبي األمين، محمههد 

 هللا عليه وسلي.صلى 

يُعد القرآن مصدرا من مصاعر المعرفة وكنما من كنوزها، وفوب كو هذا فرو نور يردينا إلى سواء 

المهههبيو، ويقوعنا إلى الصهههرات الممهههتقيي. وبقاهههو من هللا واوفيقه فقد أاممت هذا البحو الموسهههوم 

ن يجعو هذا العمو مالصا لو ره بـ)الجر على الجوار وآراء العلماء فيه مع نماذج قرآنية( أس ا هللا أ

 الفريي. وقد اوصلت في ماامته إلى النتائج التالية:

ـهههههههـههههههه ورع عن العرب الجر بمههبن المجاورة لمجرور من اير عامو قاصههدين بذلك المناسههبة في 1

 الجانن اللقظي وليس المعنوي.

 راب أو بناء.ــ عد النحاة حركة هذا النوع من الحركة ب نرا حركة مناسبة، وليمت حركة إع2

ـههـهه يُمتقرئ محاا الجر على الجوار في كًلم العرب في باب النعت، والعطف والتوكيد وكثرة هذا 3

 الشواهد وثبوارا ا كد ثبوت هذا الباب النحوي. 

ـهههـههه اباينت أقواا علماء النحو ومن ابعري في األمذ بالجر على الجوار واو يه هذا الباب ومواققري 4

ا، االقتصهههههار فيه على المهههههماع يمفن حصهههههرها في أربعة  أقواا هي: إ ازة الجر على الجوار مطلقا

ا.  وعدم القياس عليه لقلته، إ ازة الجر على الجوار بشروت ومنعه مطلقا
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 47 عبد الباقي يوسف... .الجر على الجوار وآراء العلماء فيه مع نماذج قرآنية

 

 

 

 

ـههههـهههه اععو الباحثين والمرتمين بعلي اقمير القرآن الفريي إلى اإلفاعة من علي اإلعراب وماصة الجر 1

 بالجوار.

 الباحثين بإثراء  وانن أمرى يمفن أن ا عي إلى فتا آفاب  ديدة للجر بالجوار.ــ اوصي 2

 ــ اوصي بدراسة المواقع اإلعرابية التي لرا عًلقة بالجر بالجوار. 3

 ومتاما الحمد ر الذي بنعمته اتي الصالحات، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلي.  
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