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 المستخلص

استعماالت الواو بشوووا م موون أن حرف ) الواو ( من أحرف الجوف وله تأثير على سياق المعنى في الجملة العربية وأجملت القول في 

والبحث خالصة السووتعماالت الووواو الجتنووار التكوورا    ،القرآن الكريم . وبموجب نوعها كواو العطف والزائمة و واو المعية والحال وواو الثمانية

م حووول  ) واو الثمانيووة ( والتركيز . كذلك عممت إلى آ اء المما س النحوية كالمم سة البصوورية والكوفيووة ر وآ اء علمائهووا ر ثووم بينووت  أ م مهمووا يووا

ضوويمام والزاعمين فيها والذين لم يجموا في شعر العرر وال نثر م ما يقوي مذ بهم فيها . فضالم عن ذلك عممت على  شوا م من القرآن  الكريم تع

 للبحث على الرغم من كون البحث خالصة مضغوطة ر ما يسهل للمتلقي فهم تأثير ) حرف الواو( في اللغة .

 واو الحال ، اللغةحرف الواو ، القران الكريم،  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The (Waw) letter is one of the interior letters and it has affection on the meaning context in the Arabic 

sentence. I introduce the discussion in the uses of (Waw) by evidence from the Holly Quran and according to 

its types such as (Waw) of conjunctions, additional (Waw), the accompanying (Waw), the eight (Waw)the 

circumstantial expression (Waw). This research is a summary discussion for the (Waw) uses to avoid 

repetition and for concentration. Also I depend on the syntactic schools such as such as Basra School and 

Kufa School and opinions of their scholars and I give an important opinion about (Eight Waw ) and allegers in 

it who did not find in Arabic prose and poetry what support their doctrine in, as well as I use to evidences 
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from Holly Quran to support this although the research was a brief study in order to make easy for the reader 

to understand the effect of (Waw) letter in language. 

Key Word: Letter Waw, Holly Quran, Conjunction Waw, Language 

 

 مةقد   م  

أو د صاحب )لسان العرر( في صم  بحث عن حوورف 

ان من االحرف الجوف، شووأنه فووي ذلووك   -)الواو( قول )االز ري(:

ي( يسووميها شأن )الباء( و )االلف(، وكان )الخليل بن احمم الفرا يم

 )الحروف الضعيفة الهوائية(.

تخرج من  واء الجوف، فسميت موورة    ألنهاسميت بذلك  

 )جوفا( ومرة ) وائية( وسميت ضعيفة النتقالها من حال الى حال.

)الووواو واسووتعماالتها فووي  -و ووذا البحووث مووما : علووى :

العوومل القران الكريم( وكتار هللا قمة الفصاحة العربية، و و الشا م  

في مجاالت اللسان العربي. تضمن بحثي  ذا خمس مباحث، جعلت 

بين يميها  ذ: المقممة اليسيرة وختمت القول بخاتمة اوجزت البيووان 

من خالل سطو  ا مستعرضة النتائج التي توصلت اليها فووي نهايووة 

 بحثي.

أجملت القول على )واو العطف( ومووا او دتووه المصوواد  

لووماني فووي حووروف المعوواني( للموورادي الكثيوورة، ومنهووا )الجنووى ا

 و)البر ان في علوم القران( للز كشي.

ثم تناولت موضوع )الووواو الزائوومة(، و ووي واو دخولهووا 

كخروجها، و ي زائمة، ويختلف في امر ا الكوفيون واالخفش موون 

اقرانهم من النحاة. وعرضت لما جاء فووي شوورب )ابوون عقيوول( علووى 

 ة  بمكان.الفية ابن مالك( وشرحه من اال مي

اما )واو المعيووة( فكانووت موون نصوويب )المبحووث الثالووث( 

وتعرف بو )واو مع(، النها تنصب المفعول معه عنم قوم، واستعنت 

بو)محاضرات لغة العوورر للمرحوووم )حقووي ناصووف(، ود وس فووي 

 االعرار( للسيم )احمم الهاشمي وغير ما.

وتووأتي )واو الحووال( فووي المبحووث الرابووع( و ووي التووي 

النحويون بو )اذا( وجعلت عممة الكالم عليهووا كتووار )الجنووى يقم  ا  

 الماني( و )جامع الم وس العربية(

اما )المبحث الخووامس( فكووان موون حصووة )واو الثمانيووة( 

ومصاد :  ي عين المصاد  التي سبقت االشا ة اليه فضال عن مووا 

 سوا ا مما او دته في الهوامش .

غوطة واعترف ان البحث جاء على شووكل خالصووة مضوو 

اجتنار التكرا  والتركيز علووى مووا فيووه غنيووة   -من خاللها  –حاولت  

 من الكالم.

الحقيقووة الكبوورو و ووو ان كووالم   -بعم  ذا العرض  –بقى  

هللا في محكم كتابه الكووريم لوويس  نوواس مووا يسوومو عليووه موون بالغووة: 

وابماع وايجاز. ولقم اتيت بالشوا م القرآنيووة تعضوويمام للقووول وسوونمام 

ة سواء من المتقووممين موونهم او المتووأخرين. ولقووم جوواءت آل اء النحا

ممونووة المرحوووم )محيووى الوومين الووم ويش( جامعووة نافعووة لمثوول 

موضوعنا  ذا ولغير: من المواضوويع، واعنووي بهووا كتووار )اعوورار 

ه التسووعة، وال املووك اال ان ابسوو  يووم ئوو جزاأالقوورآن الكووريم وبيووان 

فال كمال  اال لوورر االعتذا  عّما و د في بحثي من قصو  وايجاز،  

 الكمال، تبا س وتعالى.

 واو العطف

 إيضووابجوواء فووي )الجنووى الووماني فووي حووروف المعوواني( 

لحقيقووة )الووواو العاطفووة( قووال: )وامووا الووواو غيوور العاملووة فقووم ذكوور 

 .(1)ثمانية اقسام...( إِلىبعضهم لها اقساما كثيرة و ي  اجعة  

ل،   ل: العاطفووة، والذي يهمنا منها  و القسم األوَّ قال: األوَّ

و و اصل أقسامها وأكثر ا، والواو ام بار حروف العطف، لكثوورة 

 .(2)مجالها فيه، و ي مشركة في االعرار والحكم

ففي النص نجم المؤلف قم جعلهووا اصووال لجميووع االقسووام 

التي  ي داخلة في موضوع العطف، بل  ووي اكثر ووا سووعة. ويوورو 

النحووويين للجمووع المطلووا، فوواذا )المرادي( انها على مذ ب جمهو   

 .(3)قلت: )قام زيم وعمرو( احتمل ثالثة اوجه

ل: ان يكونا قاما معا في وقت واحم.  األوَّ

 الثاني: ان يكون المتقمم قام أوالم.

 الثالث: ان يكون المتاخر قام أوالم.

 .(4)وذ ب قوم إِلى انها للترتيب

م آخوور ) شووام( و)ابووي جعفوور الوومينو ي(  ان ولكوون  أيووا

)الواو( لها معنيان: معنووى اجتموواع، فووال تبووالي بأيهمووا بوومأت، نحووو: 

 أيت زيما وعمرا، إِْذ اتحم زمان  ؤيتهمووا. ومعنووى اقتووران، وذلووك 

بان يختلف الزمان، فالمتقمم في الزمان يتقمم في اللفظ وال يجوز ان 

 .(5)يتقمم المتأخر
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 و و  أي له وجا ة، وذلك ان االخذ بعامل الزمان يبقووى

على بيان من المتقمم في الحمث ووقت وقوعه وتكثر اآل اء في  ووذ 

البووار، سووواء منهووا مووا جوواء علووى أفكووا  المتقووممين موون النحوواة 

كالسيرافي والمطرز الباو دي ومحمم ابن المستنير وسوويبويه وابوون 

مالك والرماني، ويسووري الحووال إِلووى المتوواخرين والمعاصوورين موون 

لى تحقيا اثا  السابقين من علماء اللغووة النحاة أم من الذين اقمموا ع

واعالم البيان، فمن أقوال المتقممين المبرد: ان واو العاطفة معنا ا. 

ل اشراس الثاني فيما دخل فيووه األوَّ
. ولوويس فيهووا دليوول علووى ايهمووا (6)

ع   ي مووو  اْ ك عوووِ ِمي و  جع اسوووْ كوووان أوالم، وكموووا فوووي قولوووه تعوووالى: )و 

) اِكِعين  الرَّ
م الركوع. ويقترر  أي الشيخ )بم  الوومين والسجود بع  (7)

الز كشي( من  ذ: اآل اء، ولكنه يتوسع فيها ويبس  القول بل نجم: 

يجمووع اكثوور موون  أي فووي تعريفووه موون خووالل كتابووه المعووروف 

بووو)البر ان( إِْذ قووال: )الووواو اصوول حووروف العطووف النهووا احووا 

 .(8)بالعطف(

ل: و ووو اصوولها العاطفووة، تشووترس فووي االعوو  رار األوَّ

والحكم، و ي لمطلا الجمع على الصحيح، وال تمل على ان الثوواني 

ل بل قم يكون كذلك، وقم يكون قبله وقووم يكووون معووه، فموون  بعم األوَّ

ل:  ا(األوَّ َََ َْر   رََْقَالَا َْ َََ   ا ا َورَْجَر  َََ ْلَزالَا َْر   ز  َْ َََ   ا ل ْلز  )إ ذَا ز 
(9) 

ن قضووية الوجووود، فان االخراج متاخر عن الزلزال، وذلك معلوم موو 

يَن(ال موون الووواو. وموون الثوواني  ع  اك  َر الََرن َ مَََ ي َواْرَكعََ  د  ج  )َواسَْ
 (10) 

ا والركوع قبل السجود، وقوله تعالى مخبرا عن منكري البعووث:   )مََ

ا( َََ وت  َونَْحي  ََ ْنيَا نَم ََد  ا ال َََ ََ إ الن َحيَان ا  ََ ه
. (12)أي: نحيووا ونموووت (11)

. حتووى يكوواد ان يكووون (13)االمرويتوسع صاحب )مغني اللبيب( في  

منفردا بما او د: من وظائف )الواو( قال: اذا انتهى مجموع ما ذكر 

 من اقسامها إِلى احم عشر قسما.

ل: العاطفة، ومعنا ا مطلا الجمووع، فتعطووف الشوويء  األوَّ

(علووى صوواحبه نحووو  ف ياَة  ََن َحاَل الس ََْ ا   َورَح َََ فيهووا عطووف  )فَأَنَجْيا

رَْحَحاَل السنف ياَ ) ََ) على )الهاء( في )انجينا:( وعلووى سووابقه نحووو:   ة 

يَم( عطف )ابوورا يم( علووى )نوحووا( وعلووى   )لَقَْد رَْرَسْلاَا ن وًحا َوإ ْبَراه 

َ (الحقووه، نحووو:  ن  َْبلََ  يَن مََ  ل  ن الََن َ  َوإ لَََ َ إ لَيََْ وح  لَل َ  يََ  ويووو د  )كَََ

المحقا،  أيا لصاحب )االلفيووة(: )ابوون مالووك(، قووال: كونهووا للمعيووة 

اجع، وللترتيووب كثيوور ولعكسووه قليوول انفراد مووا عوون بقيووة احوورف  

 العطف.

وذكوور ابوون  شووام، ان الووواو تنفوورد عوون سووائر احوورف 

 العطف بخمسة عشر حكما و ي:

 .(14)احتمال معطوفها للمعاني الثالث السابقة .1

)ال( ان سبقت بنفي، أو مووا  ووي بتاويوول النفووي  اقترانها بو .2

نن ولم تقصم المعية، نحووو قولووه تعووالى   يا  َرَ  فَ  ن فََ )فَمََ

َداَل ف َ اْلَحج  ( س وَق َوالَ   
. أو مووا (15)اْلَحجن فاَلَ َرفََث َوالَ ف 

ول   ووو بتاويوول النفووي نحووو قولووه تعووالى:  )َغيََر  الَمُوََ 

ال  يَن( ْم َوالَ الون َعلَيا 
و ما  و بنهي في قولووه تعووالى: أ  (16)

ْدَي َوالَ  َراَا َوالَ اْلاَََ ْاَر اْلحَََ عََ  َر و   َوالَ الرََن واْ شَََ لََ  )الَ ن ح 

اْلقآَل  َد(
(17). 

ا َكف وًرا(اقترانها بو)اما( نحو:   .3 ًرا َوإ من ا َشاك  )إ من
، و)خووم (18)

اما د  ما واما دينا ا( وقوع )اما( بينهما وبين معطوفها 

طفت مفووردا علووى مفوورد ويغلووب فووي  ووذ: الحالووة ان إِْذ ع

 تكون مسبوقة بو)اما( أخرو.

د  اقترانها بو)لكن( نحو قوله تعالى:  .4 ا رَحََ ٌد رَبََ َحمن ا َكاَن م  )من

س وَل ون ( ن رن َ ال ك ْم َولَك  ن ر   حيث يجوووز وقوووع المفوورد   م  

بعم ا قالوا و نا عاطفة وكلمووة ) سووول( معطوفووة علووى 

 كلمة )ابا( وكذلك: )ما جاء محمم ولكن خالم(.

عطف المفرد السووببي علووى االجنبووي عنووم االحتيوواج إِلووى  .5

الرب  نحووو )موور ت برجوول قووائم زيووم واخووو:( إِْذ يجوووز 

الفصل بين الواو ومعطوفها بظوورف، أو جووا  ومجوورو  

ْم قوله تعالى  نحو  ْن َجْلف ا  ْم َسدًّا َوم  يا  ن بَْين  رَْيد  )َوَ عَْلاَا م 

 .(19)َسدًّا(

عطووف النقووم علووى النيووف، نحووو: احووم وعشوورون، )فووي  .6

يَن الصووف اثنووان وخمسووون طالبووا( وقولووه تعووالى:  ل  )َوالََن

نن رَرْ  ا  وَن رَْزَواً ا يَتََربنْصَن ب أَنف سَ  اك ْم َويَلَر  ةَ ي تََوفنْوَن م  بَعََ

رَْشا ر  َوَعْرًرا(
  (20). 

عطووف الصووفات المفترقووة مووع اجتموواع منعوتهمووا كقووول  .7

 الشاعر:

ََزين  ََ  حَََََ ََا ر َََََ ََا بكَََََ ََ  ومَََََ  بكيَََََ

 

ََاكَ  ََلول وبََََََ ََين مسََََََ ََن اربعََََََ  علََََََ

 

 عطف ما حقه التثنية والجمع نحو قول )الفرزدق(: .8

 ان الرزيََََََََََََة ال رزيََََََََََََة م لاََََََََََََا

 

 فقَََََََََدان م َََََََََ  محمَََََََََد ومحمَََََََََد 
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ل على الثاني  ل  و غير )محمم( الثاني، عطف األوَّ  وما كان حقه الجمع في قول ابي نواس:ان )محمم( األوَّ

 ويوما له يوا الترح  جامس  ويوما وَال اا ماا باا يوما 

 .(21)فقم كان االصل ان يقول: اقمنا بها ثمانية ايام

عطف موواال يسووتغنى عنووه مثوول: )اشووترس زيووم وعموورو(  .9

و)تفا م زيم وعمرو(. و ذا من اقوووو االدلووة علووى عوومم 

 وعمر(.افادتها للترتيب، ومن ذلك: )خليت بيت زيم 

عطف العام على الخاص، وبووالعكس: فوواالول نحووو قولووه  .10

ََ تعووالى:   ََ َ  بَْيت ََجَََ ن  َدين َول مَََ  ََ َ َول َوال  ََ ْر ل  ََ )َرل   اْغف

) ات  اََ ْؤم  ا يَن َواْلم  ْؤم  ا َول ْلمََ  اًَ ْؤم  م 
والثواني نحوو قولوه  (22)

ن : تعوالى اَََ  َومََ  ْم َوم  ا َا  ي َََ يَن م  َن الانب يََ   ْلنَا مََ  )َوإ ْذ رَجَََ

ن وح (
(23). 

عطووف عاموول: حووذف وبقووي معمولووه علووى عاموول آخوور  .11

 مذكو  يجمعهما معنى واحم كقول الشاعر:

ََا ََان بَََََََََرزت يومَََََََ ََا الاا بَََََََ  اذا مَََََََ

 

 وز جَََََََََََ  الحوا َََََََََََ  والعيونَََََََََََا 

 

 أي: وكحلي العيون، والجامع فيهما: التحسين.

)إ ننَما رَْشك و عطف الشيء على مرادفه، نحو قوله تعالى:   .12

َ إ لََن و  ( ْزنََ  َ َوح  بَ ََ  
َر  . وكقولووه تعووالى: (24) )اَل نَََ

َوً ا َواَل رَْمتًا( ف يَاا ع 
ْم . وقوله تعالى:  (25)   )ر ولَئ َ  َعلَْيا 

ْم َوَرْحَمةٌ( ب  ا  ن رن َحلََواٌت م  
(26). 

 متبوعه للضرو ة كقول الشاعر:عطف المتقمم على  .13

ََرف ََن ذات عَََََََ ََة مَََََََ ََا نخلَََََََ  اال يَََََََ

 

 عليََََََََََََ  ورحمََََََََََََة   السََََََََََََالا 

 

عطووف علووى الجوووا : والمحقووا مستشووهما بقولووه تعووالى:  .14

ْم( لَكََ  ك ْم َورَْر   وسََ  و  واْ ب ر  ح  )َواْمسَََ
فووويمن خفوووف  (27) 

اال جل إِْذ قال
. وذلك ان جميع المصاحف او دت (28)

ل كعْم( بالعطف علووى فاغسوولوا وجووو كم  أ ْ جع اآلية )....و 

وايووميكم..( ولكوون النحوواة اعتووادوا ان يووو دوا مووثال 

مشهو ا لهذا البار و و )دخلت غا ضووب مهجووو ا( 

موون بووار العطووف علووى المجوواو ة فكلمووة )مهجووو ( 

ة محال، ونووو د ذلووك للتقووا ر، مجرو ة لفظا منصوب

 .(29)وان لم يكن للواو دو  في  ذا المثال

 ذا ما تسنى لنووا اجتووزاؤ: موون )مغنووي اللبيووب عوون كتووب 

االعا يب( وفي أيضاب آخر لو)ابن  شام( بسطة موون خووالل كتابووه: 

. وقم يكووون فووي ذلووك جميووم (30))اوضح المسالك إِلى الفية ابن مالك(

من القول، اال انه ال يخوورج عوون جووادة االخوورين قووال: )وامووا الووواو 

)َولَقَْد رَْرَسْلاَا ن وًحا فلمطلا الجمع، فتعطف متاخرا في الحكم( نحو:  

يَم( َوإ ْبَراه 
ن ومتقوومما نحووو:    (31) يَن مَ  ل  ن الَن َ  َوإ لََ َ إ لَيَْ وح  لَل َ  يَ  )كََ

 َْبل َ (
(احبا نحو:  وتعطف مص  (32) ف ياَة  )فَأَنَجْياَا   َورَْحَحاَل السَن

(33)  .

قووال ابوون  شووام: خووالف فووي ذلووك بعوو  الكوووفيين مثوول )ثعلووب( 

و)الفراء( و)الكسائي( فذ بوا جميعا إِلى انها للترتيب. وادعوواء ابوون 

 شام القول الذي سبقه إِلْيه النحوواة و ووو: تنفوورد الووواو بانهووا تعطووف 

طف زيووم وعموورو( و ووو موون المعوواني اسووما علووى اسووم نحووو: )اصوو 

 .(34)النسبية التي ال تقوم اال باثنين فصاعما

اما الشيخ )بم  المين االشموني( في شوورحه علووى )الفيووة 

يوورو ان )العطووف مطلقووا بووواو( و ووو قووول صوواحب   (35)ابن مالووك(

 االلفية.

فالعطف مطلقا بواو، ثم فاء، حتى، ام، أو )كفيووك صوومقا 

نشوورس بووين  -وتتصووم  ا الووواو -ذ: السووتةووفا( قووال االشووموني:  وو 

 .(36)النابع والمتبوع لفظا ومعنى

وتمشيا مع أبيات االلفية فقم افرد  فرعا سووما:: لالعطووف 

بالواو[، شا حا البيت: فاعطف )بواو( الحقا أو سابقا فووي الحكووم أو 

 مصاحبا موافقا.

ووصف )الواو( بو: )واو مطلووا الجمووع( واو دوا ايووات 

م سبا وا  -نقووال عوون التسووهيل  -و دنا ا. في صفحة سابقة، ونبووهثالثا

إِلى ان الواو تنفرد بكون متبوعها في الحكم يحتمل للمعيه برجحووان 

 .(37)وللتاخير كثير، وللتقميم بقله

 واو د البيت الذي يليه:

ََن ََلي ال يُاَََََ ََف الَََََ ََا عطَََََ ََص باَََََ ََلا   واجصَََََ َََ)احطف هَََََََََ ََهذ كَََََََََ َََ(متبوعَََََََََ  واباَََََََََ
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قال: )واخصص بها( أي بالواو، )عطووف الووذي ال يغنووى 

 متبوعة( أي: ال يكتفي الكالم به، وال يجوز فيها غير الواو.

. و ووو اشووهر (38)امووا )ابوون عقيوول( فووي شوورحه لاللفيووة

 الشروب فقم توسع في  ذا البار، فيمن تناول البيت:

ََابقا ََا رو سََََََ ََواو الحقََََََ ََاعطف بََََََ  فََََََ

 

 اومصََََََََاحبا موافقََََََََا -فَََََََََ الحكََََََََم 

 

حروف العطف التسووعة(   -أي ابن مالك  -قال: )ولما ذكر

شرع في ذكر معانيها، فالواو: لمطلا الجمووع عنووم البصووريين، فوواذا 

على اجتماعهما في نسبة المجوويء قلت: )جاء زيم وعمرو( دل ذلك  

اليهما. واضاف: )واحتمل كون عمر وجاء بعم زيم أو جاء قبله، أو 

جاء مصاحبا له، وانما يتبين ذلك بالقرينة، نحو: )جاء زيم وعموورو 

بعم:( و)جاء زيم وعموور قبلووه( و)جوواء زيووم وعموور معووه(، فيعطووف 

بهموووا الالحوووا أو السوووابا والمصووواحب وموووذ ب الكووووفيين انهوووا 

. وما و اء شرب الرضي على الكافية من جميووم، إِْذ انووه (39)لترتيبل

ذ ب يعرر االبيات والمفردات نقال من )ابن عقيوول( اعرابووا اقوورر 

 ما يكون إِلى الجفاف. وشرب )ابن عقيل( البيت إِْذ قال:

بانهووا يعطووف بهووا   -اختصت الواو بووين حووروف العطووف

م وعموورو( ولووو حيث ال يكتفي بالمعطوف عليه نحووو: )اختصووم زيوو 

. وموون خووالل شوورب الرضووي علووى (40)قلت: )اختصم زيم( لووم يجووز

. نجم الشا ب يردد مووا سووا  عليووه السووابقون ولكوون ببيووان (41)الكافية

يختلف عوون بيانوواتهم وقووم عووم ابوون الحاجووب )الووواو( اول الحووروف 

العاطفة و ي للجمع المطلا، ال ترتيب فيها، بينما )الفاء( للترتيووب، 

( معنووى )المطلووا( انووه يحتموول ان يكووون حصوول موون وبين )الرضي

كليهما في زمان واحم وان يكون حصل موون )زيووم( أوالم وان يكووون 

حصل من )عمرو( أوالم، فهذ: ثالثة احتماالت عقلية، وال دليوول فووي 

 .(42))الواو( على شيء منها

وبووين الشووا ب ان  ووذا  ووو مووذ ب جميووع البصووريين 

ء( و)الكسووائي( و)ثعلووب( والكوووفيين، ونقوول بعضووهم عوون )الفوورا

و)الربعي( و)ابن د ستويه( وبه قووال بعوو  الفقهوواء: انهووا للترتيووب 

َ(كقولووه تعووالى:   ََ ي َواْرَكع د  ج  )َواسََْ
واالصوول فووي االسووتعمال  (43)

اَل الحقيقة، ولو كانت للترتيب لتنوواق  قولووه تعووالى:   واْ اْلبََ لَ  ج  َْ )َوا

طنةٌ( داً َو  ول واْ ح  س جن
اَل وقوله تعالى:    (44) ل واْ اْلبََ ج  َْ طنةٌ َوا )َو  ول واْ ح 

ًدا( س جن
إِْذ الوونص واحووم. قووال الرضووي: )ثووم اعلووم ان الووواو موورة   (45)

تجمووع وتشووترس االسوومين فصوواعما فووي فعوول واحووم نحووو: قووام زيووم 

وعمرو، أي حصل منهما القيام، ومرة تجمووع الفعلووين فصوواعما فووي 

 .(46)ي حصل كال الفعلين من زيماسم واحم نحو: زيم قام وقعم، أ

وموورة تجمووع )الووواو( مضووموني الجملتووين فصوواعما فووي 

الحصول نحو: قام زيم وقعووم عموورو، ونحووو: جوواءني زيووم عموورو، 

وقلووت مووا جوواءني زيووم وعموورو، بالقيووم فهووو فووي الظووا ر نفووي 

لالحتماالت الثالثة أي لم يجئا، الفي وقت واحم، وال مووع الترتيووب، 

عطووف علووى المنفووي بووالواو، اال وبعووم الووواو )ال( واالكثر علووى اال ي

نحو: مووا جوواءني زيووم وال عموورو، وذلووك ألنَّ الووواو، وان كووان فووي 

الظا ر للجمل المشتمل على االجتماع فووي وقووت، وعلووى الترتيووب، 

اال انه يستعمل كثيرا لالجتماع في وقت واحم خيفة ان يكووون مووراد 

نفي االجتماع في وقووت المتكلم: ما جاءني زيم مع عمرو، فيكون قم  

وال ترتيب مجيء احم ما على مجيء اآلخر، لذلك جيء بو)ال( فووي 

 .(47)االغلب دفعا للتو م

وقووم التفووت المبوورد فووي كتابووه )المقتضووب( إِلووى مسووألة 

)الواو( في الخبر، التي  ي بمنزلة )الفوواء( وذلووك موون خووالل قولووه: 

وضووع: يعطووف )اعلم ان الواو في الخبر بمنزلة الفاء، وكذلك كوول م

فيه ما بعم ا على ما قبلها، فيمخل فيما يمخل فيه. وذلووك قولووك انووت 

تاتيني وتكرمني، وانا ازو س واعطيووك، ولووم اتووك واكرمووك، و وول 

 يذ ب زيم ويجيء عمرو وينطلا عبم هللا.

فان جعلت الثوواني جوابووا فلوويس لووه فووي جميووع الكووالم اال 

لت ما الفرق بين واو . فان ق(48)معنى واحم، و و الجمع بين الشيئين

الجمع وواو العطف؟ و ل  ما اال شيء واحم؟ قلت واو الجمووع فووي 

االصل للعطف لكنه خص بع  احواله بمعنى )مووع( فهووو باعتبووا  

 .(49)اصل معنى العطف

وتسووري آ اء السووابقين موون النحوواة إِلووى مؤلفووات النحوواة 

المفا يم القميمة إِلى المعاصرين مع تبمل يسير في األسلور لتقريب 

ه مووا او د:  عقليووة االجيووال الحاضوورة، وكمثووال علووى مووا ذ بنووا إِليووْ

إِْذ قال: الواو   (50)المكتو  فاضل السامرائي في كتابه )معاني النحو(

 ي لمطلا الجمع، فاذا قلت: )حضر محمم وخليل( فليس فيه داللووة 

م يقمم على ان محمما حضر قبل خليل، فقم يكون محم حضر قبله، ث

أنموذجا آخر مما جاء في )شرب الرضي علووى الكافيووة( و ووو نووص 

سبا وعرضنا: فال حاجة للعودة إِلْيه. وأكثر ا انهووا التفيووم الترتيووب 

َل إ لَن بمليل قوله تعالى:   ا ر نَز  ا َومََ َل إ لَْياََ َ ر نَز  اه   َومََ )  ول واْ آَمانا بَ 
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يَ  َوإ ْسَحَق َويَ  يَم َوإ ْسَماع  قال معقبا )وال شك ان ما   (51)ْعق وَل(إ ْبَراه 

انزل إِلى محمم متأخر عما انزل إِلى إبرا يم وموون ذكوور: بعووم: موون 

 .(52)األنبياء(

م فووي  ثم عاد ليقول: وقم تقول انها و دت للترتيووب، أيضووا

يَم القوورآن الكووريم: وذلووك كقولووه تعووالى:  َراه  ََْ ََن إ ب َل إ ل ََز  ا ر ن َََ )َوم

يَ  َوإ ْسَحَق وَ  ن(َوإ ْسَماع  يسََ ن َوع  وسََ ََ م  يَْعق وَل َواَْسبَاط  َوَما ر ون 
 

)يَا رَي َاا و ؤالء مذكو ون على الترتيب وكما في آية الوضوء:   (53)

يَك ْم إ لَن  د  وَهك ْم َورَيَْ ل واْ و  َ  ال   فاْغسَ  يَن آَما واْ إ ذَا   ْمت ْم إ لَن الصَن النل 

واْ   (اْلَمَراف ق  َواْمَسح  لَك ْم إ لن اْلَكْعبَين  ك ْم َورَْر   وس  و  ب ر 
فاالعضوواء   (54)  

المذكو ة بحسب الترتيووب وزاد فووي االيضوواب الزالووة اللووبس فقووال: 

ليس معنى قولنا انها ال تفيم  الترتيب، انهووا ال تووأتي للترتيووب البتووة، 

بل قم تاتي للترتيب وتأتي لغير:. ويرو المكتو  فاضل السووامرائي: 

م والتووأخير بووو)الواو( يوومخل فووي عموووم موضوووع التقووميم )ان التقوومي

والتأخير، فالتقميم انمووا يكووون لال تمووام والعنايووة بالمتقوومم، وتختلووف 

العناية باختالف المواطن، فقم يعني المتكلم في موطن بامر فيقممه، 

. (55)وقم تكون العناية في موطن آخر بامر آخوور فيقوومم ذلووك الشوويء

لموضوع من حيث )الكم( أساسه واضح وللمؤلف نظرة أخرو في ا

من خالل قوله: )وقم يكووون الكووالم متووم جا موون القلووة إِلووى الكثوورة، 

َرا فترتب المذكو ات بحسب ذلك، وذلك نحو قولووه تعووالى:   )رَن َطاَ  

)  َ و كنر  الس ج  ف يَن َوالر  ا  ف يَن َواْلعَاك 
ََ ل لطن بَْيت 

فكل طائفة  ووي اقوول   (56)  

تنم ج موون القلووة إِلووى الكثوورة، فالطووائفون اقوول موون من التي بعم ا، ف

العاكفين. و كذا قال وقم يكون الكووالم بووالعكس فينووم ج موون الكثوورة 

ي إِلى القلة وذلك نحو قولووه تعووالى:   د  ج  َ ل َربَ     َواسَْ ْريَم  اْ ا تَ  ا مََ )يََ

يَن( ع  اك  َ َمَر الرن َواْرَكع 
فينم ج من الكثرة إِلى القلة، و و عموووم   (57)  

لعبووادة ثووم السووجود، و ووو اقوول واخووص، ثووم الركوووع، و ووو اقوول ا

ثووم يخلووص المؤلووف فووي موضوووع ال )واو( إِْذ يقووول:  (58)واخووص

)فتبين من  ذا ان الواو لمطلا الجمع، وليست للترتيب( غير انووه ال 

ينبغي ان يفهم من قولنووا: )انهووا لمطلووا الجمووع، انووه يووؤتي بهووا بووين 

مناسبة بينهمووا وال  ابوو ، بوول البووم   المتعاطفين، أو بين الحكمين بال

من  اب  بينهما، فال يصح ان تقول:  ايت عمرا وجبال، وال  ايووت 

خالووما ونخلووة، بوول البووم موون  ابوو  بووين المتعوواطفين، والسوويما فووي 

 .(59)الجمل

وزاد المؤلف بوظيفة أخرو للواو، قال: )ثم انه قم يووؤتي 

ا، فقم تزاد الواو للتاكيم بالواو للماللة على التأكيم واال تمام بما بعم 

ومنه قولهم: )ما من احم االوله طمع وحسم( و)مووا موون احووم االولووه 

 نفس اما ة(.

وخاتمة لواو العاطفة ما جاء به عباس حسن و ووو يووتكلم 

. وعم حروفه عشرة كل منها يسمى )حوورف (60)عن )عطف النسا(

 ووا العطف( وجعل )الواو( على  أس  ذ: القائمة. قال )الووواو( معنا

. ان (61)افادة مطلا االشتراس والجمووع فووي المعنووى بووين المتعوواطفين

كانا مفووردين، ووضووح ذلووك قووائال: )المووراد موون االشووتراس المطلووا 

والجمع المطلا انها ال تمل على اكثر من التشريك، فال تفيم الماللووة 

على ترتيب زمني بووين المتعوواطفين وقووت وقوووع المعنووى، وال علووى 

 .(62)قيب أو مهله، وال على خسة أو شرفمصاحبة، وال على تع

وقم اطال صاحب )النحو الوافي( القول حووول موضوووع 

الووو)الواو( بمووا ال يخوورج عمووا بينووا: فووي الصووفحات السووابقة. و ووي 

 تتصم  اال مية من بين سائر حروف العطف.

 الواو الزا د 

قبل الخوض في الحميث عن )الواو الزائمة( البم لنا موون 

ضوووع )عطووف النسووا( ليتسوونى لنووا توضوويح وجووه التطوورق إِلووى مو

الزيادة في  ذا الموضوع، إِْذ ان عطف النسا:  و التووابع المتوسوو  

بينه وبين متبوعووه آخوور الحووروف التووي سووتذكر، وذلووك ان حووروف 

 العطف قسمان، جاء في الفية ابن مالك:

 فَََََََالعطف مطلقَََََََا بَََََََواوذ ََََََََمذ فَََََََا

 

ََنذ   ََاحتَََََََ ََدق ور َََََََ ََ ذ حَََََََ  (63)ااذ روذ كفيَََََََ

 

اما الواو وفيها الواو الزائمة فهي واو دخولها كخروجها، 

و ي زائمة، اثبتها الكوفيون واالخفش، وتبعهم جماعة وحموول علووى 

ا( سو ة الزمر/   ابعه  ْت أ ْبو  و  ا وفعتِح  اؤع تَّى إِذ ا ج   .73ذلك )ح 

ا(لزائمة الواو في  وقيل  ي عاطفة، وا ْم َجَزنَت اََ )َو َاَل لَا 
 

وقيل:  ما عاطفتان والجوووار محووذوف أي كووان كيووت وكيووت،   (64)

وكذا البحث في )فلما اسلما وتله للحبين ونادينووا:( االولووى أو الثانيووة 

ل، أو  ما عاطفتووان والجوووار محووذوف علووى  زائمة على القول األوَّ

 وله:القول الثاني، والزيادة ظا رة في ق

ََا ََالس كلاََََََََ َََ المجََََََََ ََ  فََََََََ ََد رمقتََََََََ  فَََََََََاذا وانَََََََََ  نعيَََََََََ  مَََََََََن يبُياََََََََََ  (65)ولقََََََََ
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وتبع ابن مالك الكوفيين االخفش، لإِلى ان الواو قم تكون 

 :(66)زائمة[ وانشم الكوفيون، على ذلك قول الشاعر

 

 حتََََََََََََََن اذا  ملََََََََََََََن بطََََََََََََََولكم

ََا ََن لاََََََََ ََر المجََََََََ ََتم لاََََََََ  و لبََََََََ

 

ََبوا  ََم شَََََََََََََََ ََتم اوالَكَََََََََََََََ  ورايَََََََََََََََ

 ان اللئَََََََََََََََيمذ الفَََََََََََََََا رذ الحَََََََََََََََ 

 

 ا اد: قبلتم، وزاد الواو وانشم ابو الحسن:

 فَََََََاذا وذلَََََََ ذ ياكبيرَََََََةذ لَََََََم يكَََََََن

 

ََال  ََارق بخيَََََََََََََََ ََة بَََََََََََََََ  اال كلمَََََََََََََََ

 

 قال ابن مالك: ومثله قول ابي كبير:

 فََََََََََاذا وذلََََََََََ  لََََََََََيس اال ذكََََََََََر 

 

 (67)واذا موَََََََن شََََََََ  كَََََََان لَََََََم يفعَََََََ  

 

الووواو وتبع الكوفيون في ذلك ابن  شام إِْذ عبر عن  ووذ:  

 وقيل: انها عاطفة، والجوار محذوف، والتقمير )كان كيت وكيت(.

يضاف إِلى ذلك ان عمدا من النحويين صرحوا بزيادتها. 

منهم: االخفش وابن قتيبة وابن عصفو  والرموواني والهووروي وابوون 

مالووك وابوون  شووام ومووا معنووى، كمووا نقوول ابوون يعوويش زيادتهووا عوون 

إِلووى المبوورد تجووويز زيووادة  البغووماديين ونسووب الرموواني والطبرسووي

 الواو.

فالذي ا ا: ان الواو جاءت زائمة فووي مواضووع موون كووالم 

العرر شعرا كان ام نثرا. ومن خالل تتبعي للنصوص التووي و دت 

 :(68)فيها الواو الزائمة وجمت زيادتها تنحصر في المواضع التالية

 في جوار لما. .1

 في جوار اذا الشرطية. .2

 بعم اذا الفجائية. .3

 كان. في خبر .4

 في بع  النصوص شذوذا. .5

 

ل: فَ  وال )لما( فَ  وله نعالن:  المو ر اَون

  َ ْ دن ْد حَََ َََ يم    َراه  ََْ ا إ ب َََ ا   رَْن ي َََ ْيا ََ ين  َونَا  ََ ْلَجب ه  ل  ََن لََما َونَل ََْ ا رَس ََن )فَلَم

ا( ْويََ الر 
)نادينا:( جوار )فلمووا( والووواو زائوومة و ووو  أي الفووراء   (69)

بكر بن االنبا ي وابن مالك والطبرسووي،   وابن قتيبة والهروي وابي

ونقل المبرد زيادتها عن قوم، المعنى فلما اسلما وتله للجبين نادينا:. 

ونقل بعضهم عن البصريين قولهم بحذف الجوار التقوومير، كووان مووا 

 كان.

فعلى  أي من قال: جوار لما )نادينا:( تكون الووواو زائوومة و ووو مووا 

ا   أ ا: صوابا، ألنَّ سياق اآلية الكريمة يحتم ان الجوار قوله  ْياََ ََ )نَا

ْويَا( ْ َ  الر  يم   َْد َحدن فال ا و ما يوجب تقوومير الجوووار.   رَْن يَا إ ْبَراه 

وفي زيادة الواو في  ذا الموضع، وتأكيمام لقول هللا سووبحانه وتعووالى 

 :(70)في اآلية اعال:

واما ابن كثير فلم يتعرض لموضوع الواو من  ذ: اآليووة 

 .(71)الكريمة واكتفى بايراد االخبا  الوا دة حولها

 رطيةالمو ر ال انَ: زياَ  الواو فَ  وال اذا الر

م في قوله تعالى:   و   َوهَ  أْ   و   َومََ أْ   ْ  يََ )َحتنن إ ذَا ف ت حََ

َصةٌ رَْبَصار   ََ َشاج  ل وَن َواْ تََرَل اْلَوْعد  اْلَحق  فَإ ذَا ه  ن ك     َحَدل  يَاس  م  

وا( يَن َكفَر  النل 
 في جوار اذا ثالثة آ اء. (72)

فووراء وابووي بكوور أ. جوار )اذا( قوله )واقترر الوعووم( و ووو  أي ال

ابوون االنبووا ي، والطبووري المعنووى عنووم م: حتووى اذا فتحووت يوواجوج 

 .(73)وماجوج... اقترر الوعم الحا(

ر. نقوول بعوو  المفسوورين عوون البصووريين: ان جوووار اذا )ياويلنووا( 

 .(74)بتقمير قوله محذوف أي قالوا ياويلنا

جو. نقوول النحوواس عوون الكسووائي ان جوووار )اذا( فوواذا  ووي شاخصووة 

الذين كفروا، اقول، اقرر األوجه إِلووى الصوووار ان   ابصا 

جوار )اذا( قوله )واقترر( ألنَّ  مووا نسووب إِلووى البصووريين 

فيه بعم، فسياق اآلية يوورجح ان يكووون الفعوول )اقتوورر(  ووو 

الجوار كذا نقل عن الكسائي. ألنَّ اذا فجائية مقترنووة بالفوواء 

ء، كووذلك الزائمة فال يصح ان تكون بهذا التركيب جوابا ألدا

ل  .(75)يصور الرأي األوَّ
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 المو ر ال الث: زياَ  الواو بعد اذا الفجا ية

 جاءت الواو زائمة بعم  اذا الفجائية في الشعر من ذلك:

 . قول ابي الهذلي:1

ََا  ولقَََََََد رمقتَََََََ  فََََََََ المجَََََََالس كلاَََََ

 

 فَََََََََاذا وانَََََََََ  نعيَََََََََ  مَََََََََن يبُياََََََََََ 

 

المعنى: فاذا انت تعين موون يبغينووي، والووواو زائوومة، قووال 

 .(76)بهذ: الزيادة ابن  شام والسكري والبغمادي

 المو ر الرابر: زياَ  الواو فَ جبر كان رو اجواناا

جاءت الواو زائمة في خبر كان واخواتها، اذا كان الخبر 

 ني:جملة، ومن ذلك قال الفنم الزما

ََر ََرح الرَََََََََ ََا حَََََََََ  فلمَََََََََ

 ولََََََم يبََََََق سََََََو  العََََََدوان

 

ََان  ََو عريََََََََ  فامسََََََََََن وهََََََََ

ََوا ََا َانََََََََََ ََاهم كمََََََََََ  َنََََََََََ

 

قوله )فامسى و و عريان( الجملووة االسوومية خبوور امسووى 

 والواو زائمة والمعنى )فامسى و و عريان(.

شلوذا بين البدل والمبدل ماه رو بَين المو وع الخامس: زياَناا  

 الحال وحاحباا من ذل   ال الراعر:

 فََََََان رشََََََيدا وابََََََن مََََََروان لََََََم يكََََََن

 

ََر مصَََََََدرا  ََر االمَََََ ََن ير َََََ ََ  حتَََََ  ليفعَََََ

 

يعني:  شيم بن مروان، فزاد الووواو بووين البوومل والمبوومل 

منه و و  أي الفراء واستشهم به على جواز زيادة الواو بين النعت 

َ  والمنعوت في قولووه تعووالى علووى قووراءة ابوون مسووعود  ات  َجالَ  )َوبَاََ

ن َ َهاَ ْرَن َمعََ ( َوبَاَات  َجااَلن َ  الالن
. قال )فقم تكون المهوواجرات (77)

ات الخووال والخالووة وان كووان فيووه الووواو، ألنَّ العوورر، تنعووت من بنوو 

 .(78)بالواو وبمون الواو

اما )محيي المين الم ويش( فقم او د اعوورار  ووذ: اآليووة 

ات  على الوجه اآلتي:   َ  َوبَاََ ان َ  َوبَاَات  َجالَ  َ  َوبَاَات  َعمن )َوبَاَات  َعم  

) َ اَ ْرَن َمعَََ َ هَََ نََ  َ  الالن َجااَلنََ 
عطووف علووى مووا تقوومم. والالتووي:  (79)

صفة، وجملة ) اجرن(: صلة، ومعووك: ظوورف متصوول بووو) اجرن( 

 . (80)وح   ؤالء بالذكر تشريعا لهذا

 

 واو المعية

، تنصووب المفعووول معووه عنووم قوووم، نحووو: (81)وتعوورف بووو)واو مووع(

سرت والطريا مسرعا والصحيح انووه منصووور بمووا قبوول )الووواو(، 

)والووواو( التووي  (82)بواسووطة )الووواو( سواء من فعل ا و شبهه، وذلك

تنصب المضا ع بعم ا في موضوعين في االجوبة الثانية، وان بها 

الفعوول علووى المصووم  علووى قووول. والصووحيح ان الووواو فيووه عاطفووة 

 .(83)والفعل منصور بو)ان( مضمرة

 )يقسم حرف الواو إِلى عامل وغير عامل(

 والعامل قسمان: جا ، وناصب.

القسووم الثوواني و ووو الناصووب ومنووه واو والذي يهمنا  ووو  

المعية، تنصب المفعول معه، عنم قوم. والووواو التووي تنصووب الفعوول 

المضا ع بعم ا،  ي الناصبة له، عنم الكوفيين فذ ب عبووم القووا ر، 

إِلى انها ناصبة للمفعول معه، في نحو: استوو الماء والحشبة. و و 

الضمير، فووي نحووو: ضعيف، ألنَّ الواو لو كانت عاملة ال تصل بها  

سرت واباس. والصحيح ان المفعول معه منصووور بمووا قبوول الووواو، 

 من فعل، أو شبهه، بواسطة الواو.

وذ ب الزجاج إِلى ان ناصووبه مضوومر بعووم الووواو، لموون 

فعل، أو شبهه[. تقمير: في )ما صنعت واياس(: وتالبس اباس. و ووو 

تالبس( مفعووول ضعيف، ألنَّ فيه احالة لبار )المفعول معه(، اذا بووو)

 .(84)به

وذ ب الكوفيون إِلى انه منصور بووالخالف. و ووو فاسووم 

ألنَّ الخالف معنى، والمعاني المجووردة لووم يثبووت النصووب بهووا وقووال 

االخفش: انتصابه انتصار الظرف، وذلك ألنَّ االصوول: سوورت مووع 

النيل، فلما جيء بالواو فووي موضووع )مووع( انتصووب االسووم انتصووار 

النتصار  ذا االسووم انتصووار الظوورف ونظيوور )مع(. والواو مهيئة  

ذلك اعرار ما بعم )اال( باعرار )غير( اذا وقعت )اال( صفة. فوواذا 

قلت: فهل واو )مع( قسم براسووه، أو  ووي الووواو العاطفووة؟ قلووت: بوول 

 ي غير ما. وقال قوم. انهووا فووي االصوول،  ووي العاطفووة. ولووذلك ال 

خووول واو توومخل عليهووا واو العطووف، لولووو كانووت غير ووا لصووح د

 .(85)العطف عليها[، كما تمخل على واو القسم
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وامووا الووواو التووي تنصووب المضووا ع بعووم ا فتكووون فووي 

 موضعين:

ل: فووي االجوبووة الثمانيووة التووي تقوومم ذكر ووا، للفوواء  األوَّ

 الناصبة كقول الشاعر:

 ال ناَََََََه عَََََََن جلَََََََق ونَََََََانَ م لَََََََه

 

 عظَََََََََََيمعَََََََََََار عليَََََََََََ ذ اذا فعلَََََََََََ   

 

 ثانيا: ان يعطف بها الفعل على المصم ، كقول الشاعر:

َََ ََر عياَََََََ ََا  ذ ونقَََََََ ََبس عبَََََََ  للَََََََ

 

ََفوف  ََبس الرََََََ ََن لََََََ َََذ مََََََ ََ  الََََََ  احََََََ

 

ذ ب بع  الكوفيين إِلى ان الواو في ذلك  ووي الناصووبة 

للفعل، بنفسها، وذ ووب بعضووهم إِلووى ان الفعوول منصووور بالمخالفووة. 

والصووحيح ان الووواو فووي ذلووك عاطفووة، والفعوول منصووور بووو)ان( 

ل، عاطفووة مصووم  مقووم ا علووى  مضمرة بعم الواو. اال انها فووي األوَّ

مصم  متو م، وفووي الثوواني، عاطفووة مصووم ا مقووم ا علووى مصووم  

ل واجوو  ب، وفووي الثوواني صووريح، واضووما  )ان( بعووم ا فووي األوَّ

 .(86)جائز

ذكر ابن  شام للووواو ثمانيووة اوجووه وذكر ووا )واو الجمووع 

الماخلة علووى المضووا ع المسووبوق بنفووي أو طلووب( كمووا سووما ا ابوون 

كووذلك   - شام، ويسميها الكوفيون: )واو الصوورف( و ووي المشووهو ة

. وقووم استشووهم بوونفس (87)بووالواو المعيووة الناصووبة للفعوول المضووا ع(

 سابا: كما في قول الشاعر:البيت الشعري ال

 ال ناَََََََه عَََََََن جلَََََََق ونَََََََانَ م لَََََََه

 

  ََ ََار عليَََََََ ََيم -عَََََََ ََ  عظَََََََ  (88)اذا فعلَََََََ

 

يَن ينصب: )ثاني(، ونحو قوله تعالى:   ل  ا يَْعلَم  و   الَن )َولَمن

اك ْم َويَْعلََم   يَن(َ اَهد واْ م  اب ر  الصن
بنصب )يعلم( الثانية. ويكون مووا   (89)

 .(90)بعم  اتين الواوين منصوبا

 

 واو الحال

 ي واو يقم  ا النحويون بو)اذا( من جهة ان الحال، فووي 

المعنى، ظرف للعامل فيها. وتمخل على الجملة االسمية، نحو: جاء 

 زيم ويم: على  اسه، وعلووى الفعليووة اذا تصووم ت بموواض. واالكثوور

اقترانها بو)قم(، نحو )جاء زيم وقووم طلعووت الشوومس(. وتوومخل علووى 

 المضا ع المنفي وال تمخل على المثبت. واما نحو قوله:

 نجوت، وا  نهم مالكا

 .(91)فالصحيح انه على اضما  مبتما بعم الواو

كذلك يقم  ا سيبويه بوواذ، وال يريووم انهووا بمعنا ووا، اذا ال 

بعم ا قيووم للفعوول السووابا كمووا ان  يرادف الحرف االسم، بل انها وما

اذا كذلك، وال يقم  ا باذ النها ال تمخل على الجمل االسمية، وو ووم 

ْم(ابو البقاء في قولووه تعووالى  ا  ْم رَنف سَ  تْا  ْد رََهمَن ةٌ  ََ )َوَطَ  فََ
فقووال:  (92)

الووواو للحووال، وقيوول: بمعنووى إِْذ، وسووبقه إِلووى ذلووك مكووي وزاد عليووه 

: الواو لالبتماء، وقيل: للحال، وقيوول: بمعنووى اذا،  ووو ثالثووة (93)فقال

بمعنى واحووم، فووان ا اد باالبتووماء االسووتئناف فقولهمووا سووواء، وموون 

 امثلتها داخلة على الجملة الفعلية قوله:

ََيوفام ََيموا سََََََََ ََم يرََََََََ ََال لََََََََ ََدي ر ََََََََ  بايََََََََ

 

 (411ولم نك ر القتلن باا حين سل ]ص 

 ال نقلب الممب ذما. (94)ولو قم تها عاطفة

عنووم موون يحبووذ تعوومد   -واذا سبقت بجملووة حاليووة احتملووت

ْم العاطفة واالبتمائية نحو    -الحال د وو َولَكَ  ٍ  عََ بَْع ك ْم لَ  )اْهب ط واْ بَْعو 

) ْستَقَرو ف َ اََْر   م 
وايضا ذكوور ابوون  شووام للووواو ثمانيووة اوجووه   (95)

وقووال تسوومى )واو االبتووماء( قووال و ووي   (96)وذكر منها )واو الحووال(

ي يقم  ا سيبويه )اذا( فحين: )اتممت عملي والشمس في االفووا( الت

 عنم سيبويه: )اذا الشمس في االفا(. -فالتقمير

واو الحال، من حيث اقتران الجملة الحاليووة بهووا وعمتووه، 

 . جائز.3. ممتنع، 2. واجب، 1على ثالثة اضرر: 

 أوالم: تجب واو الحال في ثالث صو :

جووردة موون ضوومير يربطهووا ان تكون جملة الحال اسمية م .1

ن  بصووواحبها نحوووو قولوووه تعوووالى:  ذ َونَحَََْ ه  الَََل   ْ   )يَأْك لََََ

ع ْصبَةٌ(
(97). 

)الَ ان تكون مصم ة بضمير صاحبها، نحو قوله تعووالى:   .2

نَْقَرب واْ الصنالَ َ َورَنت ْم س َكاَر (
(98) 
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ان تكووون ماضووية غيوور مشووتملة علووى ضوومير صوواحبها،  .3

تجووب )قووم( مووع الووواو فووي مثبتووة كانووت أو منفيووة. غيوور 

المثبتة، نحو )جئت وقووم طلعووت الشوومس( وال تجوووز مووع 

 .(99)المنفية، نحو: )جئت وما طلعت الشمس(

 :(100)ونمتار واو الحال فَ سبر مسا  

ة  ان تقووع بعووم عوواطف، كقولووه تعووالى:  .1 َََ ن  َْري   ََ م م َََ )َوك

 (101)(رَْهلَْكاَاَها فََجا َها بَأْس اَا بَيَانًا رَْو ه ْم  ََ  ل ونَ 

ان تكون )مؤكمة( لمضمون الجملة قبلها، كقولووه سووبحانه  .2

) تَال  الَ َرْيَ  ف يه  )ذَل َ  اْلك 
(102). 

ان تكووون ماضووية بعووم )اال( فتمتنووع حينئووذ موون )الووواو(  .3

و)قم( مجتمعتين، ومنفووردتين، وتوورب  بالضوومير وحووم:، 

ََ  كقولووه تعووالى:  ان واْ ب َََ ول  إ الن ك  ََ س ن رن   ََ م م أْن يا  َََ ا ي َََ ه  )َوم

وَن( و  يَْستَْاز 
(103). 

 ان تكون ماضية قبل )أو( كقول الشاعر: .4

ََدال ََارا وعَََََ ََيراذ  َََََ ََ  نصَََََ  كَََََََن للخليَََََ

 

 وال نرََََََََََر عليََََََََََهذ  ََََََََََاَا وبخََََََََََال 

 

ان تكون مضا عية مثبتة غير مقترنة بقم. وحينئذ توورب   .5

(بالضمير وحم:، كقوله تعالى  )َواَل نَْما ن نَْستَْك  ر 
 (104). 

ان تكون مضا عيه منفية بو)ما( فتمتنع حينئووذ موون الووواو  .6

وقووم، مجتمعتووين ومنفووردتين، وتوورب  بالضوومير وحووم:، 

 كقول الشاعر:

   مانصَََََََبوذ وفيَََََََ  شَََََََبيبةٌ عاَََََََدن

 

ََا   .7 ََا متيمََََ ََي  حبََََ ََد الرََََ ََ  بعََََ  فمالََََ

 

7

م من الواو و)قووم(  . ان تكون مضا عيه منفية بو)ال( فتمنع أيضا

اه  (مجتمعتين ومنفووردتين كقولووه تعووالى   ن  بَ  ْؤم  ا الَ نَ  ا لَاََ )َومََ
 

(105). 

 

 َال ا:  واز واو الحال ونركاا:

يجوز ان تقترن الجملة بواو الحووال، وان ال تقتوورن بهووا، 

 .(106)في غير ما تقمم من صو  وجوبها

ان  -مثبتووة أو منفيووة  -غير ان االكثر في الجملووة االسوومية

واْ ه    رَنََداَاً تقترن بالواو والضمير معووا. فالمثبتووة قولووه:   الَ نَْجعَلَ  )فََ

وَن( َورَنت ْم نَْعلَمَ 
نحووو ) جعووت يومووا ومووا فووي يوومي شوويئا( وقووم   (107)

ا )َو  ْلاََ بالضمير وحم:، المثبته كقولووه تعووالى    -مثبتة أو منفية  -ترب 

) د وو ٍ  عََ بَْع ك ْم ل  م  الَ والمنفيووة كقولووه تعووالى   اْهب ط واْ بَْعو  )َوو   يَْحكَ 

) ه  ْكم  عَق  َ  ل ح   .م 

 واو ال مانية

ذ ووب قوووم إِلووى إثبووات  ووذ: الووواو موونهم ابوون خالويووه 

والحريووري، وجماعووة موون النحووويين، قووالوا: موون خصووائص كووالم 

فيقولون واحم، اثنان ثالثووة   العرر الحاق الواو في الثامن من العمد،

ا بعة خمسة سووتة سووبعة وثمانيووة اشووعا ا بووان السووبعة عنووم م عوومد 

د وَن كامووول، واسوووتملوا بقولوووه تعوووالى  د وَن اْلَحامَََ  ا  ب وَن اْلعَابَََ  ]التَََن

ن   وف  َوالاناه وَن عََ وَن ب اْلَمْعر  ر  دوَن اآلم  ع وَن السنا   اك  وَن الرن السنا  ح 

] اَكر  اْلم 
ْم[بقوله تعووالى:  و  (108) ب ا  ْم َكلَْ اب ع اَ  ةٌ رن يَق ول وَن َاََلَََ إِلووى   ]سََ

ْم[قولووه تعووالى  ب ا  ََْ ْم َكل ا ا  ام  ْبعَةٌ َوََََ ]سَََ
ات  وبقولووه تعووالى:  (109) ]ََي  بَََ

اًرا[ َََ ْ  وبقولووووه تعووووالى:  (110)َورَْبكََ َََ ا وف ت حََ َََ وهََ ن إ ذَا َ او  ََن ]َحتََ

رَْبَواب َاا[
بوووار الجنووة ثمانيووة، ولمووا . قالوا: ألحقووت الووواو، ألنَّ ا(111)

وذ ووب المحققووون   (112)ذكر فيها )فتحت( بال واو ألنَّ ابوابهووا سووبعة

إِلى ان الووواو فووي ذلووك امووا عاطفووة وامووا واو الحووال، لووم يثبتوووا واو 

الثمانية، لوانكر الفا سي واو الثمانية[، ولما ذكر ا ابن خالويه فووي 

 .(113)بار المناظرة

ْم(امووا قولووه تعووالى:  ب ا  ْم َكلََْ ا ا  ام  )َوََََ
فقيوول  ووي واو  (114) 

، فهمووا جملتووان، وقووال العطف، أي: يقولووون سووبعة، وثووامنهم كلووبهم

الزمخشري،  ي الواو الماخلة علووى الجملووة الواقعووة صووفة للنكوورة، 

كمووا توومخل علووى الجملووة الواقعووة حوواال عوون المعرفووة قووال وفائوومتها 

)توكيم لصوق الصفة بالموصوف، والماللووة علووى اتصووافه بهووا  ووو 

امر مستقر، و ي التي ادنت بان الووذين قووالوا سووبعة وثووامنهم كلووبهم 

 عن ثبات علم وطمأنينة نفس.قالوا 

ولم يرجحوا بالظن كغير م، و و معترض موون جهووة ان 

 .(115)دخول الواو على الصفة لم يقل به احم من النحويين

ولقم قممت في كالمي قبل قليل حول  ذ: اآليووة ان الووواو 

ه الزمخشووري  نووا،  فيها تفيم القطع والثبات  ذا  ووو الووذي اشووا  إِليووْ

ويحصل مثل  ذا في كالم عامة الناس، اال ترو ان لو سووأل سووائل: 

 ل  أيت فالنا وفالنووا؟ فووان كنووت قووم  ايتهمووا حقووا ويقينووا، وا دت 

)نعووم( ومعهووا   -ه تؤكووم  ؤيتهمووا فقلووتإثبات  ذ: الرؤية جئت يقرين
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كووذا وكووذا فجئووت بووالواو ال علووى صووحة قولووك وثبووات حصووول 

 .(116)الرؤية

ولم يجم النسفي تاويال اشم اسوورا بووالحا والصوووار موون 

كالم الزمخشووري مووع علمنووا انووه مختصوور كووالم الزمخشووري فنقلووه 

 برمته.

والعجب ان ابن القيم، يذ ب في تفسير ا إِلووى احتمووالين: 

هما انها للثمانية، والثاني انهووا لتقوومير حقيقووة مؤيووما بووذلك مووذ ب اول

السهيلي في )الروض االنف( الذي يرو انها جاءت تعزيووزا لقووولهم 

 )سبعة( كما اذا قال لك:

زيم فقيه، فقلت: ونحوي فهو ال يسووتكثر مووذ ب القووائلين 

 .(117)بانها للثمانية، وان كان  او فيما بعم  أي السهيلي

موون خووالل تفسووير:  -سير ابووي ثنوواء اآللوسوويوجاء في تف

ْم ، مستعرضا عشرات اآل اء حول الواو  (118) وب المعاني ا ا  )َوََام 

ْم( َكْلب ا 
مرجحا  ذا الوورأي ومصوومما ذلووك للكووالم طويوول، فموون   (119)

م،  اآل اء التي عرض لها قول الزمخشري: )المووراد االسووتقبال أيضووا

والجملووة الواقعووة بعووم والكالم في عطفه كالكالم فووي عطووف سووابا، 

ونسووبه إِلووى صوواحب   -العمد في موضووع الفعليووة. ثووم او د اآللوسووي

)الفوائووم(  ووو قولووه: )دخووول الووواو بووين الصووفة والموصوووف غيوور 

 . (120)مستقيم التحاد الصفة والموصوف ذاتا وحكما(

ومثلووو: بقولووه  -ونقل عوون )ابوون خالويووه النحوووي وغيوور:

مْ تعالى:   ْم َكْلب ا  ا ا  وذلك بعم ما ذكوور العوومد موورتين بغيوور  (121) ()َوََام 

 .(122)الواو

وقوله تعالى: في صفة الجنة: )فتحت ابوابها( بغير الواو 

النها سبعة، وقيل ذلك، لم يثبت المحققون )واو الثمانية( واولهووا مووا 

سبا على العطف أو )واو الحال(، وان دخلت فووي آيووة الجنووة لبيووان 

ذفت فووي آيووة النووا  النهووا كانووت انها كانت مفتحة قبوول مجيئهووا، وحوو 

 .(123)مغلقة قبل مجيئهم

ه موون ان  وحكى ابن  شام في تاويل المعنى ما ذ بت إِليووْ

الووواو جوواءت للتصووميا، فقووال: )والمعنووى نعووم  ووي سووبعة وثووامنهم 

كلبهم(، وان  ذا  و مذ ب القرطبووي وابووي حيووان، قووال ابووو حيووان: 

ة، أي يقولووون:  ووم )والواو في وثامنهم( للعطف على الجملة السووابق

لسبعة  جووال جزمووا ثووم اخبووروا   -أوالم   -سبعة ثامنهم كلبهم، فاخبروا

 .(124)اخبا ا ثانيا، ان ثامنهم كلبهم، بخالف القولين السابقين

]َوف ت َحْ  رَْبَواب َاا[واما قوله تعالى:  
إِْذ قيل )فتحووت(   (125)  

في آية النا  ألنَّ ابوابها سبعة، و)وفتحت( في آية الجنووة اذا ابوابهووا 

ثمانية، واقول: لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن اآلية منها إِْذ لوويس 

فيها ذكر عمد البتة، وانما فيها ذكر االبوار و ي جمع ال يمل علووى 

جملة  و فيها، وقووم عمد خاص، ثم الواو ليست داخلة عليه بل على  

 .(126)مر ان الواو في )وفتحت( مقحمة عنم قوم وعاطفة

 وغير م إِلى ان الواو في )وفتحت( واو الحال.

وحجووتهم ان ابوووار الجنووة تفووتح قبوول مجوويء الووماخلين، 

وذلووك اكرامووا عوون ان يقفوووا حتووى تفووتح لهووم. )توطئووة لوومخولهم 

ه غيوور ان واستقرا  م فيها( و و تاويل  ضيه ابن القيم   وذ ووب إِليووْ

  ناس ما يبقى موضع تساؤل؟!.

اذا كان )الواو( فووي )وفتحووت( واو الحووال، فوواين جوووار 

الشرط اذا؟ يووذ ب اكثوور علموواء العربيووة والتفسووير إِلووى ان الجوووار 

ا(محذوف وتقمير:   ْ  رَْبَواب اََ وَها َوف ت حََ )َحتنن إ ذَا َ او 
اطمووانوا   (127)  

وَها أو كما ينقل النسفي:    أو دخولها أو فازوا وافلحوا( )َحتنن إ ذَا َ او 

فحذفت، جاؤو ا، وكما وصف الزمخشري ان )حتووى  ووي   َوف ت َحْ (

 .(128)التي بعم ا الجملة والجملة المحكية بعم ا  ي الشرطية

وقيوول  ووي واو الحووال، أي جاؤو ووا مفتحووة ابوابهووا كمووا 

المبوورد مفتحة حاال في )جنات عمن مفتحة لهم االبوار( و ووذا قووول 

والفا سي وجماعة، قيل: وانما فتحت لهم قبوول مجيووئهم اكرامووا لهووم 

 .(129)من ان يقفوا حتى تفتح لهم

وامووا بالنسووبة لجوووار )اذا( علووى  ووذا القووول، محووذوف 

تقمير: بعم خالمين، أي: نالوا المنووى، ونحووو ذلووك، حووذفت للتعظوويم، 

لووواو وقيل بعووم ابوابهووا، أي دخلو ووا. وقيوول: الجوووار )قووال لهووم( وا

مقحمة، وتقمم قول من جعل )فتحت(  و الجوووار، والووواو مقحمووة، 

 .(130)وهللا اعلم

بينما يذ ب غير القائلين بان الواو في )وفتحووت ابوابهووا( 

واو الثمانية إِلى انها ال عالقة لها بعمد وال بحسار، وانما السوور فووي 

وجود ا يكمن في معنى خفي بليغ،  و من اسوورا  التعبيوور القرانووي 

ذا يكشف لنا عن الحال التي يكون عليها ا ل الجنة،  وا ل النووا  و 

ولوال الواو فما استطعنا التمييز بين الحالين، وفي ذلووك مووا فيووه موون 

المعنى العريا الذي تميز بووه أسوولور القوورآن المعجووز عوون أسوواليب 

الغائرين والكتار يقول ابن القيم: )و ذا في غاية البعم وال دالل فووي 

لثمانية حتى تمل الواو الجلها، بوول  ووذا موون بووار حووذف اللفظ على ا

 الجوار.

ويتناول الواو في  ووذا الموقووع فووي ان جوواءت دالووة علووى 

 .(131)سياق فتح االبوار

ه صوواحب )د ة  وانطالقووا موون المعنووى الووذي ذ ووب إِليووْ

التاويل( في ان الواو جاءت للماللة على الحووال، و ووو االقوورر إِلووى 
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مخشووري( والنسووفي، ومكووي بوون ابووي )ذ ووب الز -المنطووا والواقووع

طالب والقرطبي، والرازي، وابن عربووي، وابوون كثيوور، والسوويوطي 

وابوون  شووام، واآللوسووي إِلووى ان الووواو فووي )وفتحووت( واو الحووال 

وحجتهم ان ابوار الجنة تفتح قبوول مجوويء الووماخلين، وذلووك اكرامووا 

عن ان يقفوا حتى تفووتح لهووم، وتوطئووة لوومخولهم واسووتقرا  م فيهووا. 

 و تاويل  ضيه ابن القيم.و 

إِلووى ان الووواو زائوومة   -بينما يذ ب جماعة منهم الكوفيون

في  ذ: اآلية وحجتهم في ذلك ان وجود الواو وعممووه واحووم اال انووه 

ال فرق بين االثنين في المعنى، وذ ووب جمهووو  البصووريين ان  ووذ: 

الواو عاطفة ال زائمة وانها جاءت على اصوول عما ووا و ووو العطووف 

، وان جميع الشوا م مما تقمم يثبت ان الواو قم عطفت شيئا الحقيقي

 .(132)على آخر عطفا حقيقا دون احتمال المعنى اآلخر

ثم نعود إِلى القووائلين بووان الووواو لالشووعا  بالعوومد ثمانيووة، 

مستملين على ان ابوار الجنووة ثمانيووة، لنقووول لهووم مقالووة ابوون كثيوور 

االحاديووث الصووحيحة( ال   )انما يستفاد كون ابوار الجنة ثمانيووة موون

من مجرد حرف، جاء لبيان حال أو لعطف كالم علووى كووالم، و ووذا 

 و المنطا الذي يتفا وما جاء القرآن الجله كما يثبووت عنووم االئمووة 

د ه ْم ان ابوووار النووا  سووبعة موون قولووه تعووالى:   ََ انَم لََمْوع َََ )َوإ نن َ ا

يَنذ لََاا َسْبعَة  رَْبَوال ( رَْ َمع 
(133). 

ونختم  ذ: الصفحات بايراد  أي معاصر له مجيئووه فووي 

 القول: جاء في النحو الوافي لالستاذ عباس حسن قوله:

)يرو الكوفيون من خصائص الواو وقوعها )زائمة( فووي 

ن إ ذَا قوله تعالى:   ًرا َحتَن مََ ة  ز  ْم إ لَن اْلَجاَن ْوا َربناَ  يَن اننقََ ل  يَق الَن )َوسَ 

ْ  رَبْ  ا َوف ت حَََ وهَََ ا(َ او  َواب اَََ
. فووالواو التووي قبوول )فتحووت( زائوومة (134)

(عنم م. ومثل قوله تعووالى:   ين  ْلَجبَ  ه  ل  لََما َونَلَن ا رَسَْ )فَلَمَن
بمعنووى   (135)

 .(136)صرعه والقا: على اال ض

وختووام القووول فووي )واو الثمانيووة( قووول الوومكتو   شوويم 

 ان الووزاعمين لووم يجووموا فووي -حقا–العبيمي  فيها والذي يلفت النظر 

شعر العرر وال نثر م ما يقوي مذ بهم فيها، لكنهم حصروا ثنووائهم 

في بع  آيات من القرآن الكريم لم تتعم خمس آيات خرجو ا على 

. واضاف قائالم على (137)زعمهم وضعفهم علماء اللغة والتفسير فيها

ان المبطلين  م الكثرة الغالبة، بل ان  ناس شبه اجموواع بووين علموواء 

علووى ان الووواوات الوووا دة فووي   -واللغووة عموموواخصوصووا  -التفسير  

واو الثمانيووة،  -لووم تكوون كمووا يووزعم بعضووهم-النصوووص المووذكو ة، 

وانمووا جوواءت الغووراض بالغيووة، عاليووة ولمعووانه دقيقووة يووم كها 

 .(138)الراسخون في علم العربية، وتفسير القرآن

 جانمة البحث

ما قممته من سطو  بين يمي بحثي  ذا اجووم فيووه الكفايووة 

عوون اعووادة القووول  ا نووا. والووذي اود ان اعوورض لووه فووي سووطو  

النحاة كثيرام ما كانت تتعووا ض وتتقوواطع فووي مووا   آ اء)الخاتمة( ان  

بينها، حتى ان القا ئ ليوشك ان يقول : ليس  نالك قواعم ثابتة فووي 

 فكر النحويين.

االمساس بهووا تقووول ان موورو  القوورون والحقيقة التي اود  

اجيالنا  إِلىكتب الكثير من االستقرا  للقواعم النحوية، حتى وصلت  

  ذ: و ي اقرر ما تكون لوحمة الفكر.

)الواو( شأنها شووأن أي بووار موون ابوووار النحووو، ال تكوواد 

تنفرد عوون غير ووا موون المباحووث، فهووي ععرضووة لالجتهوواد والحوووا  

 وب اللغووة العربيووة ونمو ووا   إِلووىشووير  ، و ووذا كلووه يفكا وطرب األ

 واصالتها وديمومتها.

الصحابها، ولم اشووأ ان اطوورب آ ائووي فووي    اءتركت اآل

علموواء اعووالم  ضووموا    اء ذا المحووي  المووائج، واصووحار تلووك اآل

اللغة واستوعبو ا وقوومموا لالجيووال مووا فيووه البيووان وااليضوواب. واذا 

ال العطف، فانها في لغة كانت "الواو" في غير لغة العرر ال تعني ا

العرر جاءت مرنةم، حيةم، متحركةم قم كسا ا ذو الجووالل بالوظووائف 

الكثيوورة ، المتسووعة الوووافرة، موون )واو العطووف( و )واو االبتووماء( و 

)واو القسم( ثم: المعية والحال و الثمانيووة. واالنكووا  نجووم فووي لغووات 

ذ: الصالحيات االمم االخرو ما يخول حرفا يسيرام كو )الواو( مثل  

 الواسعة.

ان حرف )الواو( لم تسع في القول على صفحات البيووان 

العربي، وال ا يم في  ذ: االسطر اليسوويرة ان اخوورج بنتيجووة ابسوو  

غووة لفيها القول اكثوور ممووا بنيتووه فووي صووفحات البحووث. الغنووى عوون  

العوورر، وال غنووى عوون الووواو( فووي  ووذ: اللغووة الشووريفة . وقووم توورد 

عربية يكون االعجاز  فيها لهذا الحرف، ولووو اننووا )الواو( في جملة  

حووذف لصووناع علينووا شووطر موون البالغووة، ولتبووميل وجووه   إِلىعممنا  

 ، وعلى هللا قصم السبيل.اإلعرار
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 الاوامش و المصاَر

 
 .158بيروت، ص -دا  الكتب العلمية -تحقيا: فخر المين قباوة ومحمم نميم فاضلالجني الماني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي،  (1)

 .159المصم  نفسه: ص (2)

 .223/ 5 و( دا  البحوث العلمية: 911لالمام جالل المين السيوطي )ت   - مع الهوامع (3)

 .159الجني الماني، ص (4)

 .302 -301البن  شام االنصا ي، ص -، وكذلك ينظر: قطر النمو وبل الصمو159 مع الهوامع: ص (5)

وكووذلك ينظوور عبوواس محمووم   1/10( تحقيا: محمم عبم الخالا عضيمة، عالم الكتووب:  285المقتضب ، البي العباس محمم بن يزيم المبرد )ت    (6)

 .221السامرائي، د اسة في حروف المعاني الزائمة ص

 .42ال عمران/   (7)

 وما بعم ا. 1189م، ص2006 و/ 1427الز كشي، تحقيا ابي الفضل الميمامي دا  الحميث، القا رة: البر ان في علوم القرآن، بم  المين  (8)

 .1/2الزلزلة  (9)

 .42ال عمران/   (10)

 .24الجاثية (11)

 .302، وكذلك ينظر في قطر النمو: ص1190 -1189البر ان في علوم القرآن: ص (12)

 .355 -354/ 2مغني اللبيب عن كتب االعا يب، البن  شام االنصا ي، حققه وضبطه محمم محي المين عبم الحميم،  (13)

 .223/ 5وكذلك ينظر:  مع الهوامع:  355 -354/ 2المصم  نفسه:  (14)

 .197سو ة البقرة  (15)

 .7الفاتحة  (16)

 .2المائمة  (17)

 .3االنسان  (18)

 .9يس:  (19)

 .228البقرة  (20)

، 3/356 ووو، دا  احيوواء التووراث العربووي، بيووروت:  1966،  5 ووو(، ط761اوضح المسالك إِلى الفية مالك البن  شام االنصا ي المصري )ت  (21)

 .454/ 2: وكذلك النحو الوافي، عباس حسن، دا  المعا ف بمصر

 .28نوب  (22)

 .7االحزار  (23)

 .86يوسف  (24)

 .107طه  (25)

 .157البقرة  (26)

 .6المائمة  ( 27)

/ 3،  2عمووان، ط  2-3وكذلك ينظر في معاني النحو للمكتو  فاضل السووامرائي، دا  الفكوور للطباعووة النشوور والتوزيووع،    357/  2مغنى اللبيب:    (28)

197. 

 .59 -58: ص1911محاضرات في لغة العرر، حفني بن ناصف، طبع مطبعة الهالل القا رة سنة  (29)

 .39/ 3اوضح المسالك إِلى الفية ابن مالك، البن  شام:  (30)

 .26الحميم   (31)
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 .3الشو و   (32)

 .15العنكبوت  (33)

 وما بعم ا. 40/ 3اوضح المسالك:   (34)

ابو الحسن نو  المين علي بن محمم بن عيسى، قمم لووه ووضووع  وامشووه ومفها سووه، حسوون محمووم، دا   -شرب االشموني على الفية ابن مالك  (35)

 .361/ 2بيروت:  -الكتب العلمية

 .361/ 2المصم  نفسه:  (36)

 .363/ 2شرب االشموني:  (37)

 .166/ 3شرب ابن عقيل:  (38)

 .167 -166/ 3شرب ابن عقيل:  (39)

 المصم  نفسه. (40)

 .381/ 4بنغازي،    -منشو ات جامعة قا يونس  -شرب الرضي على الكافية، تصحيح وتعليا يوسف حسن عمر (41)

 .224وينظر:  مع الهوامع: ص 382 -381/ 4المصم  نفسه:  (42)

 .43ال عمران   (43)

 .58البقرة   (44)

 .167االعراف   (45)

 .383/ 4شرب الرضي على الكافية:  (46)

 .383/ 4المصم  نفسه:  (47)

 .25/ 2المقتضب للمبرد:  (48)

 .621/ 3خزانة األدر:  (49)

 .187/ 3معاني النحو:  (50)

 .136البقرة  (51)

 .188/ 3معاني النحو:  (52)

 .136البقرة  (53)

 .6المائمة  (54)

 .190معاني النحو: ص (55)

 .125البقرة  (56)

 .43ن  ال عمرا (57)

 .191معاني النحو ، ص (58)

 .194 -193/ 3المصم  نفسه:  (59)

 .539 -538/ 3النحو الوافي:  (60)

 .540/ 3المصم  نفسه:  (61)

 .540/ 3المصم  نفسه:  (62)

، دا  الكتب للطباعووة، 2 و(، تحقيا محمم محيي المين عبم الحميم، ط769شرب ابن عقيل، بهاء المين عبم هللا بن عقيل العقيلي المصري، )ت  (63)

 .65جامعة الموصل: ص

 .73الزمر/  (64)
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 .362/ 2مغني اللبيب:  (65)

، وينظر: واو الثمانية في اللغة العربية،  شيم عبم الرحمن العبيمي، دا  الحرية للطباعووة، 165  -164الجنى الماني في حروف المعاني: ص    (66)

 .4م: ص1975مطبعة الجمهو ية، بغماد، 

 .165 -164الجنى الماني في حروف المعاني: ص (67)

 .227 -226د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص (68)

 (.104)الصافات  (69)

 .228د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص (70)

 وما بعم ا. 20، ص2002تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيا: حامم احمم الظا ر، المجلم الرابع، دا  الفجر للتراث، القا رة،   (71)

 (.96)االنبياء/(72)

 .234د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص (73)

 .235د اسة في حروف المعاني الزائمة : ص (74)

 .235المصم  نفسه: ص (75)

 .552/ 3، وكذلك ينظر: د اسة في حروف المعاني الزائمة، النحو الوافي: 224/ 2مغني اللبيب:  (76)

 .50االحزار  (77)

 .242 -241د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص (78)

 50االحزار  (79)

 .188/ 6، 2009(، دا  اال شاد للشؤون الجامعية، سو ية،  10اعرار القرآن الكريم، وبيانه، محيي المين الم ويش، ط)(80)

 .78، ص1911، مطبعة الهالل، القا رة،  1919محاضرات في لغة العرر، حفني ناصف، ت  (81)

 .108، ص1946بار الحلبي، القا رة،  د وس في االعرار، السيم احمم الهاشمي، مطبعة عيسى ال (82)

 .112محاضرات في لغة العرر، ص (83)

 .1189، وكذلك ينظر: البر ان في علوم القرآن: ص154 -153الجنى الماني في حروف المعاني: ص (84)

 .26/ 2، وكذلك ينظر: المقتضب للمبرد: 156 -155الجنى الماني في حروف المعاني: ص (85)

 .27/ 2، وكذلك ينظر: المقتضب: 158 -157المصم  نفسه: ص (86)

 .31واو الثمانية في اللغة العربية: ص (87)

 .222 -221د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص (88)

 .142ال عمران/   (89)

 .36/ 2مغني اللبيب:  (90)

 .164الجنى الماني في حروف المعاني: ص (91)

 .154آل عمران/   (92)

 .222، وينظر: د اسة في حروف المعاني الزائمة: ص359/ 2مغني اللبيب:  (93)

 .360/ 2المصم  نفسه:  (94)

 36البقرة :  (95)

 .3واو الثمانية في اللغة العربية: ص (96)

 .14يوسف/  (97)

 43النساء :  (98)
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 .512 -511/ 2، وينظر: اعرار القرآن الكريم وبيانه، 99 -98جامع الم وس العربية: ص (99)

 .100 -99المصم  نفسه: ص (100)

 4االعراف :  (101)

 .2البقرة/ (102)

 11الحجر :  (103)

 84المائمة :  (104)

 6الممثر : (105)

 .104، 103 -101جامع الم وس العربية: ص (106)

 .22البقرة:  (107)

 .112التوبة: اآلية  (108)

 .22الكهف: اآلية   (109)

 .5التحريم: اآلية   (110)

 .73الزمر: اآلية   (111)

وكذلك ينظر: د اسة في حووروف المعوواني الزائوومة:   362/  2، وكذلك ينظر: مغني اللبيب:  168  -167الجنى الماني في حروف المعاني: ص  (112)

 .221ص

 .479/ 2، وكذلك ينظر: تفسير الكشاف، لمحمود جا  هللا الزمخشري،  169 -168المصم  نفسه: ص (113)

 22الكهف:  (114)

 .18واو الثمانية في اللغة العربية: ص (115)

 .19المصم  نفسه: ص (116)

 .9/ 3، وكذلك ينظر: تفسير النسفي: 19واو الثمانية في اللغة العربية: ص (117)

 .315/ 6 وب المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ابو الثناء شهار المين محمود اآللوسي البغمادي،  (118)

 .22الكهف:  (119)

 .316 وب المعاني، ص (120)

 .22الكهف:  (121)

 .48، ص1968بيروت،   -محاضرات في اللغة، عبم هللا العاليلي، دا  الفكر (122)

 .50المصم  نفسه: ص (123)

 .20واو الثمانية في اللغة العربية: ص (124)

 .73سو ة الزمر/  ( 125)

 .21واو الثمانية في اللغة العربية ، ص(126)

 .73الزمر :  (127)

 .22واو الثمانية في اللغة العربية: ص (128)

 .196، وكذلك ينظر: الجنى الماني، ص363مغني اللبيب: ص (129)

 .21 -20، وكذلك ينظر: واو الثمانية في اللغة العربية ص169المصم  نفسه، ص (130)

 .54/ 3بمائع الفوائم: ابن القيم الجوزية:  (131)

 .26 -24واو الثمانية في اللغة العربية: ص (132)
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 .26المصم  نفسه: ص (133)

 73الزمر:   (134)

 .103الصافات :  (135)

 .551/ 3النحو الوافي:  (136)

 .4واو الثمانية في اللغة العربية، ص (137)

 المصم  نفسه. (138)

 المصاَر والمرا ر

 * القرآن الكريم 

 .3م(، دا  اال شاد للشؤون الجامعية، سو ية، ج2-9، )10اعرار القران الكريم وبيانه، محيي المين الم ويش، ط [1]

 .3، دا  احياء التراث العربي، بيروت، ج1966، 5 و(، ط761اوضح المسالك إِلى ألفية ابن مالك، ابن  شام االنصا ي المصري )ت  [2]

 م(، دا  الحميث، القا رة.2006- و1427البر ان في علوم القرآن، بم  المين الز كشي، تحقيا ابي الفضل الميماني ) [3]

 .4(، دا  الفجر للتراث، القا رة، ج2-2ثير، تحقيا حامم احمم، القا رة، )تفسير القرآن العظيم، ابن ك [4]

 .2م(، دا  الكتب العلمية، بيروت، ج2006 - و 1427، )4تفسير الكشاف، محمود جا  هللا، ط [5]

 .1م(، دا  الكتب العلمية، بيروت، ج1973 - و 1393، )12جامع الم وس العربية، مصطفى الغالييني، ط [6]

 جنى الماني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيا د. فخري المين قباوة ومحمم نميم فاضل، دا  الكتب العلمية، بيروت.ال [7]

 .3م(، مكتبة المثنى، بغماد، ج1930 - و 1593خزانة االدر، عبم القاد  بن عمر البغمادي، ) [8]

 م، مطبعة الجامعة، بغماد.1987،  1امرائي، طد اسة في حروف المعاني الزائمة، عباس محمم الس [9]

 م(، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القا رة.1946د وس في االعرار، السيم احمم الهاشمي، ) [10]

 و(، مطبعة جمعووة علووي عبووم 1270 وب المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ابو شهار المين محمود اآللوسي البغمادي، )ت  [11]

 .6، دا  الكتب العلمية، بيروت، ج2م(، ط2005 - و 1426 ي عقيمة، )البا

، دا  الكتووب 2 ووو(، تحقيووا محمووم محيووي الوومين عبووم الحميووم، ط769شرب ابن عقيل، بهاء المين عبم هللا بن عقيوول العقيلووي المصووري، )ت  [12]

 .1للطباعة، جامعة الموصل، ج

 .2 و(، دا  الكتب العلمية، بيروت، ج 900ن نو  المين علي بن محمم ابن عيسى )تشرب االشموني على الفية ابن مالك، ابي الحس [13]

 .4شرب الرضي على الكافية، يوسف حسن عمر، منشو ات جامعة قا يونس، بنغازي، ج [14]

م(، 1963 - ووو 1383، )11 ووو(، تحقيووا محيووي الوومين عبووم الحميووم، ط761قطر النمو وبل الصمو، ابن  شام االنصووا ي المصووري، )ت  [15]

 مطبعة السعادة، مصر.

 م(، دا  الفكر، بيروت.1968محاضرات في اللغة، عبم هللا الغالييني، ) [16]

 م(، مطبعة الهالل، القا رة.1911محاضرات في لغة العرر، حقي بن ناصف ) [17]

 .3م(، دا  الفكر عمان، ج2003 - و 1423، )2معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، ط [18]

(، دا  الكتووب العلميووة، بيووروت، 761مغنى اللبيب عن كتب االعا يب، ابن  شام االنصا ي المصري، تحقيا محيي المين عبم الحميووم )ت  [19]

 .2ج

 .2 و( تحقيا، محمم عبم الخالا عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ج285المقتضب، ابي العباس محمم بن يزيم المبرد )ت [20]

 .3، دا  المعا ف، مصر، ج3سن، طالنحو الوافي، عباس ح [21]

 .5 و(، دا  البحوث العلمية، بيروت، ج911 مع الهوامع في شرب جمع الجوامع، االمام جالل المين السيوطي، )ت  [22]

 واو الثمانية في اللغة العربية،  شيم عبم الرحمن العبيمي [23]


