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 ٢ 

  الملخص

  
البحث ما سمي عند بعض العلماء بواو الثمانية ووروده في القرآن الكـريم،             يتناول هذا   

وآراء العلماء في ذلك بين مثبت وناف، وأدلة كل فريق والترجيح في المسألة، مع تتبع مواضع                
  .هذه الواو في كتاب اهللا والبحث عن أسرار التعبير بها

  
  

Abstract  
This Search handle what it is called by some scientists "Waw AL- 

Thamaniya" and it's place in the Holy Quran, their opinions between positive 

and negative , Every team sayings in this situation with following the positions 

of this "Waw "  in God book and looking it's for using secrets.  

  

  

  



 ٣ 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  :المقدمة

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آلـه               

  ؛وأصحابه أجمعين، وبعد

يتناول هذا البحث األسرار البيانية لحرف من حروف المعاني في القرآن الكريم وهو حـرف               ف

  .ظا أو تقديراًقبل العدد الثامن لف وروده وبيان حكمةالواو 

أن ذكرها بعد العـدد الـسابع       وذهب بعض النحويين إلى تسمية هذه الواو بواو الثمانية          لذلك  و

ـ    المحققون  وأما  ،   أسلوب عربي معروف    وبحثوا في الوظيفة  ،)واو الثمانية (فأنكروا تسمية هذه الواو ب

 . في القرآن الكريمالبالغية لهذا الحرف

 أسـرار   ، مستجلياً أدلتهم دراسة و  من مثبتين ونافين   آراء الفريقين ليعرض  هذا البحث   وقد جاء   

  .بحرف الواو الذي يسبق العدد الثامن في اآليات القرآنية التي ورد فيهاالتعبير 

  

  :أهمية الدراسة

والحرف الذي  .تأتي أهمية البحث من موضوعه وهو حرف المعنى الذي يحمل رسالة إعجازية           

واستعماالت كثيرة في العربية، ومـن هـذه        ف الواو، وللواو معان عدة      تعنى به هذه الدراسة هو حر     

المعاني واالستعماالت مجيء الواو قبل العدد ثمانية، وجاءت هذه الصورة لهذا الحرف في كتـاب اهللا                

ومن هنا جـاءت أهميـة      . باحثين في سر هذا الورود    تعالى في مواضع عدة وتعددت آراء العلماء وال       

  .ي النظم الكريمدراسة هذا الحرف ف

  



 ٤ 

  مشكلة الدراسة

  :السؤال الرئيس اآلتي لىتحاول هذه الدراسة اإلجابة ع

  ما مفهوم واو الثمانية في القرآن الكريم عند النحويين والمفسرين؟

  :ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية

 وما سبب تسميتها بذلك؟ ؟هل يوجد في العربية واو تسمى واو الثمانية .١

هل من أسلوب العرب في كالمهم إدخال الواو مع          و ؟)واو الثمانية ( الواو المسماة    هما حقيقة هذ   .٢

  وأين مواضع وروده؟؟المعدود الثامن، وهل ورد هذا األسلوب في القرآن الكريم

   من هذه الواو؟-نحويين وبيانيين –ما موقف العلماء  .٣

 نية؟داللتها البيا هذه الواو في التعبير القرآني؟ وماما سر ورود  .٤

  الدراسةمخطط 

  المقدمة

  المثبتين والنافينواو الثمانية بين مفهوم : المبحث األول

   تعريف واو الثمانية:المطلب األول

   وأدلتهم في القرآن الكريم المثبتون لواو الثمانية:المطلب الثاني

   وأدلتهم في القرآن الكريم النافون لواو الثمانية:المطلب الثالث

  مناقشة والترجيح ال:المطلب الرابع

  النظم الكريم أسرار التعبير بهذه الواو في :المبحث الثاني



 ٥ 

�m��m��m��m���C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A:قوله تعالىأسرار التعبير بهذه الواو في  : األولالمطلب  

��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D

Q���P���ON��MQ���P���ON��MQ���P���ON��MQ���P���ON��Mllll�� ١١٢  : ا! �

��m�m�m�m�e�e�e�e����������h��g�����f�����������h��g�����f�����������h��g�����f�����������h��g�����f: قولـه تعـالى   أسرار التعبير بهذه الواو في      : المطلب الثاني 
��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��i��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��i��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��i��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��i

�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{llll&'(!٢٢:  ا   

�m��m��m��m���yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s: قوله تعالى أسرار التعبير بهذه الواو في:المطلب الثالث
�g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z�g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z�g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z�g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z��j��i��h���j��i��h���j��i��h���j��i��h�

��~}��|���{��z��y��x��w����v��u��t��s��r��q��p��o��nm���l��k��~}��|���{��z��y��x��w����v��u��t��s��r��q��p��o��nm���l��k��~}��|���{��z��y��x��w����v��u��t��s��r��q��p��o��nm���l��k��~}��|���{��z��y��x��w����v��u��t��s��r��q��p��o��nm���l��k
��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡���

���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²llll)*+!٧٣ – ٧١:  ا  

�m��m��m��m����~���}��|��{�����z��y��x���~���}��|��{�����z��y��x���~���}��|��{�����z��y��x���~���}��|��{�����z��y��x:قوله تعـالى  أسرار التعبير بهذه الواو في      : المطلب الرابع 

��¡�����¡�����¡�����¡�����ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢llll/0)1 !٥:  ا  

½��¾���¿���m��m��m��m���Á��À��¿���¾��½��Á��À��¿���¾��½��Á��À��¿���¾��½��Á��À: قوله تعـالى    أسرار التعبير بهذه الواو في     :المطلب الخامس 

��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âllll�  ٧:  ا!341

  

  .، وفيها عرض ألهم النتائجالخاتمة

  



 ٦ 

  ن والنافينفي القرآن الكريم بين المثبتيواو الثمانية : المبحث األول

  تعريف واو الثمانية: المطلب األول

إلى  و ،)٢( وكتب الشروح النحوية   )١(كتب النحو المعتمدة والمعروفة  ككتاب سيبويه        إلى رجوعا

علمـاء لهـذه   الوإيراد بعض . الثمانية ليس بينها ما يسمى واو  أقْسام الواوكتب معاني الحروف نجد أن      

)٣( ومعانيها إنما هو لردها ونفيها، وليس لقبولها واعتمادهاالتسمية أو ذكرها ضمن أقسام الواو
 

جد لها ذكـرا    وربما ن  ،في بعض كتب األدب أو التفسير     ،  واو الثمانية إشارة ل البحث نجد   وعند  

�m�m�m�m�����h��g�����f��e�����h��g�����f��e�����h��g�����f��e�����h��g�����f��e��i��i��i��i: تعـالى  بعض كتب إعراب القرآن عند قولـه مقتضبا في 

��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��ts��r��q��p��on���m�����l��k��j��ts��r��q��p��on���m�����l��k��jllll ٢٢: الكهف   

 ومن ذلك ما ذكره الثعالبي ، وتحديدا للمراد بها،بيانا لمعناهاها نجد ت إلى الكتب التي ذكر    وعودة

��������  نالقرآ وفي وثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد: واو الثمانية كقولك  "  :فقال في فقه اللغة  

�m�m�m�m��r��q��p��on���m�����l��k��j��i����������h��g�����f��e��r��q��p��on���m�����l��k��j��i����������h��g�����f��e��r��q��p��on���m�����l��k��j��i����������h��g�����f��e��r��q��p��on���m�����l��k��j��i����������h��g�����f��e

��ts��ts��ts��tsllll جهنم ذكر في تعالى قال وكما . ٢٢: الكهف :�m��~��}���|��{��z��~��}���|��{��z��~��}���|��{��z��~��}���|��{��zl� الزمر :

���m���³��²��±��°: قـال  الجنـة  ذكـر  ولمـا  سبعة أبوابها ألن واو، بال ٧١ �̄�®��¬���³��²��±��°�� �̄�®��¬���³��²��±��°�� �̄�®��¬���³��²��±��°�� �̄�®��¬

´́́́l كـالم  فـي  مـستعملة  الثمانيـة  وواو ثمانية، أبوابها ألن الواو بها فألحق ٧٣:  ا���� 

   )٤( ".العرب
اثنان،  واحد،: ن السبعة عدد كامل لقولهم، إشعاراً بأحق الثامن من العددالواو التي تلهي  :وقيل

 ثالثة، أربعة ، خمسة، ستة ، سبعة، وثمانية
)٥(
.  

 لبعض ويكون مغايراً ،لتعطفه على ما سبق واو عطف تدخل على المعدود الثامن (: وقيل هي

  )٦( )المذكورين قبله في بعض الصفات

  
   وأدلتهم في القرآن الكريمواو الثمانيةالمثبتون ل: المطلب الثاني

ومن أبرز العلماء المثبتـين     . مستدلين بعدد من األدلة   ) واو الثمانية (أثبت بعض علماء العربية     



 ٧ 

ـ و ،)٩(والفيروزأبـادي ، )٨(، والحريـري )٧(ابن خالويه: لهذه الواو من النحويين واللغويين    بكـربن و أب

  هناك غيرهمو.)١٢(أبو منصور الثَّعالبيو ،)١١(المالقي لكفيفا اهللا عبد وأب النحوي  واألستاذ،)١٠(عياش

   وهناك غيرهم)١٥(، والدكتور صالح الخالدي)١٤(وابن عاشور،  )١٣(الثعلبي: ومن المفسرين

  :واستدل هؤالء بما يأتي

  :، وهو كما جاء في القرآنمن خصائص لغة العربإلحاق الواو في الثامن من العدد ن إ .١

�m�m�m�mG��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��A�����H�������H�������H�������H��

��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I��R��Q���P���ON��M��L��K��J��I��R��Q���P���ON��M��L��K��J��Illll��  )١٦(١١٢:  ا! �
 بلغوا فإذا وثمانية، سبعة ستة خمسة فيقولون الواحد من يعدون أنهم قريش عادة من إن: قالوا .٢

)١٧ (.عياش بن بكر أبو قاله .وثمانية قالوا السبعة
 

: عدوا إذا قولواي أن شأنهم من العرب لبعض فصيحة لغة هي :المالقي عن   نقال عطية ابن قال

 كالمهـم  في جاء ومتى.لغتهم هي وهكذا عشرة تسعة وثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد

  .)١٩(قريش لغة هي: قال القرطبي.)١٨(الواو أدخلوا ثمانية أمر

 والوجـه . ونقـضاً  وتوجيهاً ، ونفياً إثباتاً للواو المعنى هذا في الخوض  كثر :وقال ابن عاشور  

 وال. بهـا  المـستدل  القرآنية اآليات في اطرد فقد الثامن المعدود في فأما ثابت، استعمال أنه عندي

 فـي  ال الـذكر  فـي  ثامناً بكونه العبرة ألن العدة في بثامن ليس فيها بالواو المقترن بعض أن يريبك

  .)٢٠(الرتبة

  



 ٨ 

 :بعدد من اآليات القرآنية وهي واستدلوا .٣

• �m�X�W�m�X�W�m�X�W�m�X�W��F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A��F��E���D��C��B��A

�H��G�H��G�H��G�H��GQ���P���ON��M��L��K��J��I����Q���P���ON��M��L��K��J��I����Q���P���ON��M��L��K��J��I����Q���P���ON��M��L��K��J��I����llll�� : ا! �

١١٢ 

�m�m�m�m��on���m�����l��k��j��i����h��g�����f��e��on���m�����l��k��j��i����h��g�����f��e��on���m�����l��k��j��i����h��g�����f��e��on���m�����l��k��j��i����h��g�����f��e تعـالى  بقوله و •
���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p

��i��h��g����f��e��d��i��h��g����f��e��d��i��h��g����f��e��d��i��h��g����f��e��dllll&'(!٢٢:  ا  

:  ا!+*�m��m��m��m���~��}���|��{��z��yx��w��v��u��t��s��~��}���|��{��z��yx��w��v��u��t��s��~��}���|��{��z��yx��w��v��u��t��s��~��}���|��{��z��yx��w��v��u��t��sllll      )5:تعالى وبقوله •

٧١    
��°��±����m��m��m��m:وقوله �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��§��¦��¥��¤llll)*+!٧٣:  ا  

�m��m��m��m���¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��|��{�����z��y��x:وبقوله تعالى  •

��ª��©�� �̈��§��ª��©�� �̈��§��ª��©�� �̈��§��ª��©�� �̈��§llll/0)1 !٥:  ا 

½��¾���¿���m��m��m��m���Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À:وقوله تعالى •

��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ëllll�  ٧:  ا!341

  

   وأدلتهم في القرآن الكريم لواو الثمانيةونالناف: المطلب الثالث
ذهب جمهور العلماء من اللغويين والنحويين والمفسرين إلى إنكـار هـذه التـسمية للـواو،                

  :ومن أشهر من أنكرها. وتضعيف رأي القائلين بها

ـ و  ،  )٢٢(أبو إسحاق الزجـاج   و ،  )٢١( أبو علي الفاِرسي   : من اللغويين والنحويين   عفـر  ج وأب

  )٢٧(المراديو، )٢٦(ابن هشامو )٢٥(السهيليو )٢٤(الهروي، و)٢٣(النحاس

أبوحيـان  ،و )٣١(ابـن القـيم   و،)٣٠(القرطبـي و )٢٩(وابن المنير  )٢٨(الزمخشري: ومن المفسرين 

  . وغيرهم كثير ،)٣٤(اآللوسيو، )٣٣(ابن عادل الحنبليو ،)٣٢(األندلسي



 ٩ 

 كابن الضعفاء نحويينال ومن كالحريري األدباء من جماعة ذكرها الثمانية واو :قال ابن هشام  

 السبعة بأن إيذانا وثمانية سبعة ستة قالوا عدوا إذا العرب أن وزعموا .كالثعلبي المفسرين ومن خالويه

   .)٣٥(بآيات ذلك على واستدلوا مستأنف عدد بعدها ما وأن ،تام عدد

  :)ا خالفه والصواب المعربين بين اشتهرت أمور من التحذير في:  ( وقال تحت عنوان    

) كلـبهم  وثامنهم سبعةٌ (منها وجعل الثمانية، واو أثبت من قوُل الفساد في المقالة هذه من وأبلغ ..."

  .)٣٦( "له حقيقة ال ذلك أن الواو باب في مضى وقد

  :واستدل هؤالء بما يأتي

لو كانت هذه الواو من خصائص العربية وأساليبها الشتهر ذلـك ولنقـل إلينـا فـي نثرهـا                    .١

ولكن الواقع خالف ذلك؛ إذ لم يأت المثبتون بأي دليل من كالم العرب على صـحة هـذا                  وأشعارها،  

  في تلك اآليـات    ن دخول هذه الواو    غير دقيق، بل إ    واستداللهم بدخولها في اآليات الكريمة    .االستعمال

   .يحددها سياق كل آيةإنما هو لعلة معنوية وحكمة بيانية 

 وهـذا   ، ليس عليه دليل مستقيم    ، إن الواو تأتي للثمانية    :قولهم «  :- رحمه اهللا  –قال ابن القيم       

: وقال ابن عادل الحنبلـي     .)٣٧( »تصريح بضعف رأي القائلين بوجود واو بهذا االسم في لغة العرب            

  .)٣٨( له تحقيقَ ال جداً، ضعيفٌ قوٌل وهذا

منقوض بقول  ن جهة، وهو    إن السبعة نهاية العدد تحكُّم؛ ألنه ال دليل عليه م         : إن قول المثبتين    .٢

ــالى ��©���m��«�������ª:  اهللا تع �̈�§��¦��¥����¤�����£����¢���¡������~��}��«�������ª��©�� �̈�§��¦��¥����¤�����£����¢���¡������~��}��«�������ª��©�� �̈�§��¦��¥����¤�����£����¢���¡������~��}��«�������ª��©�� �̈�§��¦��¥����¤�����£����¢���¡������~��}

��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬��³���²��±��°�� �̄�®¬l �� إذ لم يدخل الواو مع ،من جهة أخرى ٢٣:  ا��

  .)٣٩()¬¬¬¬(  االسم الثامن

�m�m�m�m��B��A��B��A��B��A��B��Aأدلة المثبتين ال تصمد أمام النقد فمثال من أدلتهم قوله تعالى            إن .٣

D��CD��CD��CD��C��K��J��I�����H��G��F��E�����K��J��I�����H��G��F��E�����K��J��I�����H��G��F��E�����K��J��I�����H��G��F��E���

��R��Q���P���ON��M��L��R��Q���P���ON��M��L��R��Q���P���ON��M��L��R��Q���P���ON��M��Lllll�� ١١٢:  ا! �



 ١٠ 

ولكن ببساطة قـد يقـال       .الواو في اآلية واو الثمانية لمجيئها بعد استيفاء األوصاف السبعة         : فقالوا  

���P���P���P���P (والتسعة، ووا واو) ���ON��M��L���ON��M��L���ON��M��L���ON��M��L (:التالية لها وهو قوله تعالى  لماذا ال تسمى الواو:لهم

��Q��Q��Q��Q (ولهذا رفضها جمهور العلماء من المحققين والمفسرين  ؛ شرةواو الع.  
أن بفإن القائلين  ذكرها وإسقاطها إذ يتم المعنى بدونها،لو كانت هذه الواو واو الثمانية الستوى        .٤

 . أن لها فائدة بيانية أو علة معنوية، ال يرونعادة عند العرب) ثمانية(مجيئها عند العدد 

�m��m��m��m���j��i����������h��g�����f��e��j��i����������h��g�����f��e��j��i����������h��g�����f��e��j��i����������h��g�����f��e:يثه عن قوله تعالى    قال القرطبي في معرض حد    

��ts��r��q��p��on���m�����l��k��ts��r��q��p��on���m�����l��k��ts��r��q��p��on���m�����l��k��ts��r��q��p��on���m�����l��kllll ٢٢: الكهف  

 عن إخبار آخر في دخلت عطف واو أنها ينيالنحو طريق �m�m�m�m��ts��r����ts��r����ts��r����ts��r��llll : قوله في والواو"

  .)٤٠ (".الكالم لصح سقطت ولو قيل، ما غاية هذا أن على وتدل أمرهم، لتفصل عددهم،

 ولـو  سادسهم، رابعهم: قوله في الواو يذكر لم: رىيالقش وقال: "لقشيري فيها فقال  ونقل قول ا  

  . )٤١( "اجائز لكان بالعكس كان

�m��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¡������~���}��|��{�����z��y��x��¡������~���}��|��{�����z��y��x :قال ابن هشام عند حديثه عن قـول اهللا تعـالى          

��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢l ٥: التحريم  
ين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة ؛ والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفت"

   .)٤٢("للسقوط صالحة بها القائل عند الثمانية وواو  .فال يصح إسقاطها إذ ال تجتمع الثيوبة والبكارة



 ١١ 

  ٧: الحاقة ��m��Â����Á����À����¿������¾����½��Â����Á����À����¿������¾����½��Â����Á����À����¿������¾����½��Â����Á����À����¿������¾����½l :ومن ذلك أيضا استشهادهم بقول اهللا تعالى

��mÂ��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿lا الواو في قولـه تعـالى   وأما قول الثعلبي إن منه :" قال ابن هشام    

٤٣(" وهي واجبة الذكر، وإنما هذه واو العطف،نفسهو بي(.  
إن بعض اآليات التي استشهدوا بها دخلت فيها الواو على المعدود التاسع وليس الثامن، وهذا                 .٥

�m��y��x��y��x��y��x��y��x��|��{�����z��|��{�����z��|��{�����z��|��{�����z : قول اهللا تعالى عند حديثه على- رحمه اهللا–مما لفت األنظار إليه ابن هشام     

��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~���}l ٥: التحريم  
فـإن  ) مـسلمات  ( ال ) خيرا منكن ( صفة تاسعة ال ثامنة إذ أول الصفات ) أبكارا (  ثم إن    : "قال

) ثيبات وأبكارا (  ك قلنا وكذل  ، فلهذا لم تعد قسيمة لها     )لخيرا منكن (أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصيل       

  .)٤٤("لصفات السابقة فال نعدهما معهن تفصيل ل

 فهو يقول على افتراض صحة وجود هذه الواو في لغـة         - عليه رحمة اهللا     -وهذا ملحظ دقيق منه     

العرب فال يعد هذا الموضع منها ؛ ألنّه يرى أن الواو وردت بعد الصفة الثامنة ال الـسابعة؛ فقولـه                    

أثنـاء  ، فلم أر من قال بـه         مذهب سبق إليه ابن هشام       وهذا .هي الصفة األولى  " خيراً منكن : "تعالى  

  . أقوالهمبحثي في

ومن ذلك استشهادهم   . إن استداللهم ببعض اآليات الكريمة  على صحة هذا االستعمال ال يقبل             .٦

 الجنة ذكر ولما سبعة أبوابها ألن واو، بال ٧١: الزمر ��m��~��}���|��{��z��~��}���|��{��z��~��}���|��{��z��~��}���|��{��zl :بقوله تعالى

��°��±�m :قال �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬�� �́��³��²���� �́��³��²���� �́��³��²���� �́��³��²��l أبوابهـا  ألن الـواو  بها فألحق ٧٣: الزمر 

  .العرب كالم في مستعملة الثمانية وواو ثمانية،
لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن اآليـة         : " هذه اآلية الكريمة  تفسير  قال ابن هشام معقبا على      

                      يدل على عدد خـاص ثـم       وهي جمع ال     ،   وإنما فيها ذكر األبواب    ،  منها إذ ليس فيها ذكر عدد البتة      

  .)٤٥(" ليست داخلة عليه بل هي جملة هو فيهاالواو



 ١٢ 

إن الذهاب إلى القول بواو الثمانية يوقفنا فقط على جانب الصياغة اللفظية فـي القـرآن دون                  .٧

، فما مـن     دون أن يكون لهذه الواو أثر في المعنى، وهو أمر يجب أن ننزه القرآن عنه               ، أي المعنوية  

 .حرف بل حركة في كتاب اهللا إال ولها رسالتها المعنوية

 ،ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة،وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطيف         ": قال ابن عاشور  

  .)٤٦ (."عاني القرآن بله بالغته مولكنه ال طائل تحته في

يـات التعبيـر واألسـرار    أجاب المنكرون على كل آية استشهد بها المثبتون كاشفين عن جمال   .٨

وهو ما سنذكره في المبحث الثاني من هذه الدراسـة إن           . هانية وراء ذكر هذه الواو في مواضع      البيا

 .شاء اهللا

 

  المناقشة والترجيح: الرابعالمطلب 

لهذه الواو حقيقة أو أصل في لغة العرب كما لسائر أ: ض أقوال العلماء هونا بعد عروالسؤال ه

  ؟ ال م أقة وأصلمسميات اللغة حقي

  : لهذه اآلراء نجد أن هناك فريقينفي قراءة تحليلية 

  .ـ فريقٌ يقول بهذه الواو ومنهم ابن خالويه والحريري ١

  .وقد سموها مؤكدة.  ومنهم الزمخشـري وابن هشام ،ـ فـريقٌ ال يرى القول بها٢

وظيفة نحوية، وإنما هي     هذا راجع إلى أن داللة الواو على العدد ليست           ولعل موقف المثبتين   

داللة مفهومة من السياق استنبطوها من اقتران العدد الثامن بالواو في بعض اآليات القرآنية، ولعلهـم                

كالسماوات :  ارتبط عند العرب بأمور كثيرة ال ثامن لها        - إلى أن العدد السابع    –استندوا في ذلك أيضا     

 هو غايـة    - بأن العدد السابع   - ذلك مما يرمز فيه     إلى غير  -السبع، واألرضين السبع، واأليام السبعة    

  .عددا مستأنفا بعد عدد تام-لثامناألمر، فعدوا العدد ا

ولكن المنكرين لهذه الواو لم ينظروا إلى هذه االعتبارات إذ ال عالقة لـذلك كلـه بالمعـاني                  



 ١٣ 

عاني النحويـة التـي   النحوية، ومن ثم التمسوا للواو الواردة في هذه اآليات وجوها نحوية في إطار الم  

  ..)٤٧ (تساق الواو من أجلها في الجملة

إلثبات هذه  ألن  ذلك   و ؛ األرجح النافين هي ة   المكانة اللغوية للفريقين نجد أن كف      وبالوقوف على 

أرى أن هذه الواو ال حقيقة لها في لغتنـا ؛           كما  .  أن يكون استحساناً أدبياً      -رأيي   في   - ال يعدو  الواو

يه البعيد عن التقعيد العلمي الذي سار عل. ميات األدباء المبنية على تلمس الجمال الفني     وإنما هي من تس   

 الجنـة  أبـواب  لكون الواو مجيء فإن: "ومما يشهد بذلك قول ابن عاشور     .النحاة في بناء قواعد اللغة    

ادفة ووقـوع هـذه الـواوات مـص       : "وقال أيضا  .)٤٨("اتفاقية جاءت لطيفة نكتة إال أحسبه فال ثمانية،

  .)٤٩ (."عاني القرآن بله بالغته م ولكنه ال طائل تحته في،غريبة،وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطيف

ومن غريب االتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتالقٌ بالمواضع الخمسة المـذكورة مـن               :وقال

، وإما بكون   ءة وآية التحريم  ه كما في آية برا     إما بلفظه كما هنا وآية الحاقة ، وإما باالنتهاء إلي          ،القرآن

، وال يبلـغ أن     د االنتباه إلى ذلك من اللطـائف      ولقد يع . بعدد الثمانية كما في آية الزمر     مسماه معدوداً   

 الفاضلوإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي              . يكون من المعارف  

، لم تكن ثامنة في صـفات الموصـوفين        وإن   ، الذكر منها آية سورة التحريم ألنها صادفت الثامنة في       

   .)٥٠ ( تُشم وال تحكومثل هذه اللطائف كالزهرةوكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة؛ 

وعلى الرغم من أقوال ابن عاشور السابقة إال أنه عند تفسيره لمواضع ورود  واو الثمانية عند       

إنما ذكر أن الواو إما أن تكون عاطفة أو للحال أو غير ذلك ج الواو بهذا االعتبار، والقائلين بها لم يخر

  .من المعاني؛ وفي هذا داللة على عدم قناعة ابن عاشور بهذا المذهب في تخريج الواو

فإذا عرفنا أن كل حرف في القرآن له رسالته المعنوية التي يؤديها أيقنا أن مـا ذكـره ابـن                    

لمذكورة في اآليات التي استدل بها المثبتـون علـى واو            ال ينطبق على الواو ا     -رحمه اهللا  –عاشور  

  .الثمانية؛ مما يجعلنا نطمئن إلى رأي الجمهور في رفض قبول هذه التسمية

 يقتـضي اسـتقراء    " إنّها من خصائص لغة العرب" : وقول الحريري ـ عليه رحمة اهللا ـ   



 ١٤ 

ها  وليس مقصوراً على شواهد رد     ،كما يقتضي أن يكون ورودها في لغة العرب بكثرة        . األخرىغات  للّ

  . القشيري على الذين يرون أن السبعة هي نهاية العد عند العربوقد أوردت رد.جمع من أئمة اللغة

  اصرين في هذه الواوعرأي بعض الم

حيث يمكن القول بأنها    " وأن ذلك سهل ميسور    مال بعض المعاصرين إلى الجمع بين الرأيين،      

سه تدل على الثمانية أيضا، فال مانع من أن تحمل الواو داللة ما مع كونها               وفي الوقت نف   واو العطف، 

عاطفة، وليس إمكان سقوطها، أو عدم سقوطها مقياسا لداللتها علـى الثمانيـة، أو العطـف، ألن واو         

العطف نفسها قد تكون صالحة للسقوط في موضع وغير صالحة في موضع آخر، ولذلك سقطت مـن                 

تين ال تجتمعان، فهي قـد عطفـت صـفتين          لتماعها، ولم تسقط من الصفتين ال     الصفات التي يمكن اج   

  ..)٥١ ("متنافيتين كما دلت في الوقت نفسه على أن العدد ثمانية، ولعل هذا من أسرار اإلعجاز القرآني

  :ويمكن الرد على هذا الرأي بما يأتي

وفـي  ستواء األدلة في القـوة،      إننا ال نلجأ إلى الجمع بين اآلراء إال إذا تعذر الترجيح بينها ال             .١

 .قضيتنا المبحوثة األدلة متوافرة على إنكار واو الثمانية؛ فعليه ال مجال للجمع هنا

لّبس نتيجة االشـتراك   مما يوقع في ال،معنيين في الوقت نفسه  إن الجمع يقتضي أن تحمل الواو        .٢

 . اإلشكالفي المعاني، في حين أن االقتصار على المعنى الراجح لها يرفع هذا

وإنّما تدّل هذه الواو على معناهـا   ، له في لغِة العرِبوجوديِة ال  أن القوَل بواِو الثّمانوالذي أختاره

  .، أو للحال، أو مؤكدةبحسِب السياِق الذي وقعت فيه فهي إما عاطفةٌ

  النظم الكريم أسرار التعبير بهذه الواو في :المبحث الثاني
و الثمانية بعدد من آيات القرآن الكريم، وقد بينا فيما مـضى أن ذلـك ال                استشهد المثبتون لوا  

وبقي علينا اآلن أن نكـشف عـن األسـرار          . حقيقة له، وليس بشيء كما يقول المحققون من العلماء        

  :التعبيرية والحكم البيانية وراء ذكر هذه الواو في مواضعها، وهي على النحو اآلتي

  



 ١٥ 

�m���C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��A:قولـه تعـالى  ير بهذه الواو في  أسرار التعب  :المطلب األول 

��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D��L��K��J��I�����H��G��F��E���D

Q���P���ON��MQ���P���ON��MQ���P���ON��MQ���P���ON��Ml١١٢  : ا�����  
 

��J��I�����H��G��J��I�����H��G��J��I�����H��G��J��I�����H��G ( :المتأمل في هذه اآلية الكريمة يلحظ دخول الواو في قوله         

��K��K��K��K (دون الصفات قبلها، وعليه نتساءل عن معنى الواو في اآلية الكريمة وعن سر دخولها؟  
  : كشف العلماء عن سر دخول الواو في اآلية الكريمة، وهذه هي أقوالهموقد
 .عاطفة فيها  العلماء إلى أن الواوجمهورذهب  .١

  .)٥٢ (له معنى ال ضعيف قول وهذا زائدة هي وقيل :قال  ابن عطية هي زائدة،  :قال بعضهم  .٢

، ونظهـر   هذا الحرف  أن نكشف عن سر ذكر       ونستطيعإذ القول بزيادة الحروف في القرآن مرفوض؛        

 .الرسالة التي جاء يؤديها

 مـذهب  اآليـة  هـذه  في إمامته على البقاء أبو وذهب: "قال ابن هشام   .قيل إنها واو الثمانية    .٣

 سـبع : قالوا ولذلك تام، عدد عندهم السبعة بأن إيذاناً الثامنة الصفة في الواو دخلت إنما: فقال الضعفاء

 مـا  مغايرة على وضعها ألن ذلك على الواو دخلت وإنما أشبار، ثمانية في أذرع ةسبع أي ثمانية، في

  ..)٥٣("قبلها لما بعدها

 الصفات، من قبلها ما دون الصفة، هذه في ذكرهاوالذي نختاره هو عد الواو عاطفة، وأما سر     

 ..)٥٤(" وتنافيهما لتباينهما، بينهما رابطة بالواو فجيء. التضاد من والنهي األمر بين ما ":هو

 حيث من والنهي األمر أن جهة من كان إنما بخصوصه الوصف هذا في العطف أن ظاهروال"

 تـرك  وهـو  المنكر عن ناٍه بالمعروف اآلمر ألن أو الصفات، بقية بخالف متقابالن، ونهي أمر هما

 فيه يكتفى ال وأنه الوصفين من بكل االعتداد إلى فأشير بالمعروف، آمر المنكر عن والناهي المعروف،

  .)٥٥ (."اآلخر ضمن في يحصْل ابم
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ولم يتقدم في واحدة من الصفات قبل } والناهون{ه الواو التي في قوله وأما هذ  :وقال ابن عطية

إذ هما من غير    » األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      « فقيل معناها الربط بين هاتين الصفتين وهي        

اتان بينه وبين غيره ، ووجب الربط بينهمـا         ألن األول فيما يخص المرء ، وه      ...قبيل الصفات األول    

  .)٥٦ (."لتالزمهما وتناسبهما

وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف دون بقية الصفات ، وإن كان             : وقال ابن عاشور  

العطف وتركه في األخبار ونحوها جائزين ، إال أن المناسبة في عطـف هـذين دون غيرهمـا مـن              

ظاهرة في استقالل بعـضها     } الراكعون الساجدون   { : قبلها في قوله    األوصاف أن الصفات المذكورة     

، أي المصلون بالنـسبة     علم أن المراد الجامعون بينهما    } الراكعون الساجدون { ثم لما ذكر     .عن بعض   

وكانـا صـفتين    } اآلمرون بالمعروف والناهون عـن المنكـر        {  ولما جاء بعده     ...... إلى المسلمين 

الراكعـون  { او لئال يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهمـا وهمـا             مستقلتين عطفتا بالو  

  .)٥٧( ] ١١٢: التوبة [ } ثيبات وأبكاراً { : فالواو هنا كالتي في قوله تعالى } الساجدون 

  :عدة فوائد لدخول الواو هي -اهللارحمه –وذكر الرازي 

  :وجوه ففيه } رالمنك عِن والناهون{  : قوله في الواو دخول وأما 

 وقَاِبِل الذنب غَاِفِر{ : تعالى قال. أخرى الواو وبغير ،تارة بالواو تجيء قد التسوية أن :األول الوجه

  .الواو بغير وبعض بالواو، بعض فجاء ] ٣ : غافر[ } الطول ِذي العقاب شَِديِد التوب

 الـستة،  الصفات ذكر سبحانه فاهللا ،الجهاد في الترغيب اآليات هذه من المقصود أن  :الثاني الوجه

 اآلمرون الستة، بالصفات الموصوفين أن: والتقدير} المنكر عِن والناهون بالمعروف مرونآلا{: قال ثم

 هو ورئيسه؛ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر رأس أن ذكرنا وقد . المنكر عن والناهون بالمعروف

  .ذكرنا ما على التنبيه عليه الواو إدخال من فالمقصود الجهاد،

 بهـا  يأتي عبادات الصفات من سبق ما كل ألن وذلك هؤالء، على الواو إدخال في :الثالـث  الوجه

 النهـي  وهـذا  بالغير، متعلقة فعبادة المنكر عن النهي أما. بالغير منها لشيء تعلق وال لنفسه، اإلنسان
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 حـاول  وربمـا  الناهي ضرب على المنهي ذلك أقدم وربما الخصومة، وظهور الغضب ثوران يوجب

 مـا  علـى  تنبيهاً الواو عليها فأدخل ، والطاعات العبادات أقسام أصعب المنكر عن النهي فكان قتله،

  .)٥٨(المشقة زيادة من فيها يحصل

  
�m�m�m�m����������h��g�����f��e����������h��g�����f��e����������h��g�����f��e����������h��g�����f��e : قولـه تعـالى    أسرار التعبير بهذه الواو فـي     :  :المطلب الثاني 

s��r��q��p��on���m�����l��k��j��is��r��q��p��on���m�����l��k��j��is��r��q��p��on���m�����l��k��j��is��r��q��p��on���m�����l��k��j��i��z��y��x���w��v��u��t��z��y��x���w��v��u��t��z��y��x���w��v��u��t��z��y��x���w��v��u��t

�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{�h��g����f��e��d���c������b���a�� �̀��_��~��}|��{llll&'(!٢٢:  ا   

) ����r��q����r��q����r��q����r��q(: قد يتساءل عن سر دخول الواو فـي قولـه          إن الناظر في اآلية الكريمة           

  ).l��k��j��i��h��g�����f��el��k��j��i��h��g�����f��el��k��j��i��h��g�����f��el��k��j��i��h��g�����f��e(:دخولها فيما سبق من قولهوعدم 

كشف النقاب عن ذلك فتعددت أقوالهم في بيان سر مجيء          وقد حاول العلماء من نحويين ومفسرين       

  :وسأعرض أقوالهم فيها على النحو اآلتي. الواو في اآلية الكريمة

   :أوجه الواو هذه في ) وثامنُهم ( : قوله: قال ابن عادل

  :بخبرين أخبروا قد فيكونون ) سبعةٌ هم ( قوله جملة على الجملة هذه عطفت ، عاطفة أنها  :أحدها

 وثَاِمنُهم:(قوله جملة بأن يؤذن وهذا ، كلبهم ثامنهم أن والثاني. البتِّ على رجاٍل سبعة أنهم: األول 

مهفيهم عينزالمتنا كالم من )كَلْب.   

 وجـيء  : القائـل  هذا قال ، بذلك عنهم أخبر تعالى اهللا كالم من وأنه لالستئناف، الواو أن :الثاني

ليس } وثامنهم { وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله :قال أبو حيان .قبله مما هذا انقطاع لتعطي بالواو؛

 ثم أخبر تعالى بهذا على سبيل االستئناف ، .}ويقولون سبعة { :  بل لقولهم هو قوله .داخالً تحت قولهم

} سادسهم كلبهم   { و  }رابعهم كلبهم   { وإذا كان استئنافاً من اهللا دل ذلك على أنهم ثمانية بالكلب ، وأما              
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فهو من جملة المحكي من قولهم ، ألن كالً من الجملتين صفة ، وإلى أن العدة ثمانية بالكلـب ذهـب                     

   .)٥٩(األكثرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير

 ذهب وإليه بالموصوف، الصفة قولص على وداللة تأكيداً، الصفة؛ على الداخلة الواو أنها : لثالثا

���������m���b��a. : بقوله ونظره ،)٦٠(الزمخشري �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Z��b��a�������� �̀�_��� �̂�]��\���[��Zl ٤: الحجر.  

ان أبو وردكالم الزمخشري  حي :إليهذهب الزمخشري هذكر ماى وإل.)٦١(يقله لم النحاة من أحداً بأن  

 ال أمـر  ذلـك  فإن الثمانية واو بأنها كالقول ال الصواب وهو : نقله بعد وقال المنير ابنو )٦٢(الطيبي

  )٦٣(ذلك من ذكروه ما ورد قدم لمثبته ستقري

خمسةٌ ستَّة سبعة ، وثمانية : ، إذا عدوا يقولون  لغة قريٍشها، وأنَّأن هذه تسمى واو الثمانية    : الرابع

   .ون الواو على عقد الثمانية خاصةتسعةٌ ، فيدخل

ِإن { : العرب أمثل في المبالغة في العـدد؛ قـال تعـالى            إن السبعة عند    : قال أصحاب هذا القول     

   ] .٨٠: التوبة [ } تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً 

وثمانية ، فجاء   : ولما كان كذلك ، فلما وصلوا إلى الثَّمانية ، ذكروا لفظاً يدلُّ على االستئناف فقالوا                

؛ ]١١٢: التوبة [} ون عِن المنكر والناه{ : ه قوله تعالى ويدلُّ علي: هذا الكالم على هذا القانون ، قالوا 

  .ألن هذا هو العدد الثامن من األعداد المتقدمة 

هو اهللا الذي الَ إله ِإالَّ هو الملـك القـدوس الـسالم    { : وهذا ليس بشيء؛ لقوله تعالى : قال القفال  

  .)٦٤(لم يذكر الواو في النَّعت الثامنو ] ٢٣: الحشر [ } المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

  . سبقاوهو قول قد بينا ضعفه فيم

 فـي  ليكـون  سبعة، هؤالء:أي .إشارة اسم المبتدأ فيقدر هذا وعلى .الحال واو هي:  قيل :الخامس

 علـى  ردوا ولهـذا  ممتنع، معنوياً كان إذا الحال عامل حذف أن ذلك ويرد الحال، في يعمل ما الكالم

  بشَر ِمثلَهم ما وإذْ...      :الفرزدق بيت يف هقول المبرد
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القـول  وإلى هذا   .)٦٥ (.لهم مماثالً بشر الوجود في ما وإذ أي محذوف، خبر ناصبها حال مثلهم إن

  .)٦٦( ذهب ابن عاشوربالحالية

  .وهذا قول مردود كما سبق.)٦٧(أن الواو في اآلية زائدة، فدخولها وخروجها سواء:السادس

أبو حيان   ذ به أن الواو في اآلية الكريمة هي للعطف جملة على جملة كما ذكر ذلك              والقول الذي نأخ  

 ،تقـدم  مـا  بخالف اإلخبار في بالتثبيت مؤذن األخرى على إحداهما معطوف جملتين وكونهما: "فقال

  .)٦٨("اإلخبار عن يتأخر لم بشيء موصوف بشيء أخبروا فإنهم

 التقدير إذ جملة، على جملة لعطف ذلك في هي: وقيل":قال حيث في المغنيابن هشام هذا ما أكده و 

 وثـامنهم  سـبعة  هم نعم والمعنى تعالى، اهللا كالم من العطف: وقيل كالمهم، الجميع: قيل ثم سبعة هم

 عباس ابن قول ويؤيده .المقالة لتلك تكذيب) بالغيب رجماً (أن كما المقالة لهذه تصديق هذا وإن كلبهم،

   )٦٩( "إليها يلتفت عاد عدة تبق لم أي العدة، انقطعت الواو جاءت حين: عنهما اهللا رضي

 إال يعلمهـم  ما بعدتهم أعلم ربي قْل (مجيء وجه فما التصديق المراد كان إذا: قلت فإن: "  ثم قال   

 إلى اإلشارة الثانية ووجه المصدق، علم بإثبات التصديق صحة توكيد األولى الجملة وجه: قلت .؟)قليل

 فـي  التـصديق  كان لما أو قليل، يقين عن منهم قالها الذي أن أو قليل، الصادقة المقالة تلك القائلين نأ

 هـم  ، القليـل  ذلك من أنا:  يقول كان ولهذا ذلك قيل عباس ابن مثل إال يستخرجه ال خفياً اآلية

  .)٧٠( "كلبهم وثامنهم سبعة

�m��m��m��m���yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s��yx��w��v��u��t��s:ه تعالىقول أسرار التعبير بهذه الواو في:  :الثالثالمطلب 

��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a�� �̀�_��~��}���|��{��z
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���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²llll)*+!٧٣ – ٧١:  ا  

¤��¥��¦��§��¤��¥��¦��§��¤��¥��¦��§��¤��¥��¦��§���m:  لغويين ومفسرين عن سر ذكر الواو في قوله       تساءل علماؤنا من  

��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨��±��°�� �̄�®��¬��«ª��©���¨l وعدم ذكرها فـي قولـه   ٧٣: ا����  :�m��t��s��t��s��t��s��t��s

x��w��v��ux��w��v��ux��w��v��ux��w��v��uyyyy��~��}���|��{��z����~��}���|��{��z����~��}���|��{��z����~��}���|��{��z��l  � ولهم في هذه الواو المذكورة أقوال       ٧١: ا���

  :متعددة هي
  .م تأت مع أهل النار؛ ألن أبواب النار سبعةأنها واو الثمانية؛ وذلك أن أبواب الجنة ثمانية، ول .١

هذا القولَ  ورد  اآلية تكن لم حقيقة الثمانية لواو كان لو: وأقول  " : العلماء ، قال ابن هشام      جمهور 

ـ  ال جمع وهي األبواب، ذكر فيها وإنما البتة، عدد ذكر فيها ليس إذ منها؛  عـدد  علـى  دلي

  )٧١("فيها هو جملة على بل عليه، داخلة ليست الواو ثم خاص،

 .)٧٢ ()فتحت(:  هو وجواب إذا.هو رأي الكوفيين وعلى رأسهم الفراءوزائدة ): صلة(أنها  .٢

 والجـواب ، جملة على  جملة عطف للعطف هنا الواو:  قيل .أنها عاطفة، وجواب إذا محذوف     .٣

  .)٧٣(العرب كالم في بليغ الجواب وحذف وفتحت، سعدوا أي: المبرد قال .محذوف

 قبـل  مفتَّحٍة كانت األبواب أن لبيان الواو فدخلت ، أبوابها فُتحتْ وقد جاؤوها،  حالأنها واو ال   .٤

  .مجيئهم قبل مغْلَقةً كانت أنها لبيان النار أهل قصة من وحذفت مجيئهم،

   :أوجه ثالثة من ذلك في الحكمة ووجه 

 األبـواب  رَأوا ِإذا لفـرح وا الـسرور  ليستعجلوا أبوابها فُتحت وقد جاؤوها الجنة أهل أن : أحدها

  .لحرها أشد ليكون مغلَقة وأبوابها يأتونها النار وأهل مفتَّحةً،

  .النار أهل حق في وجعل عنه، الجنة أهُل فِصين ، ذُلٍّ نوع المغلق الباب على الوقوف أن :والثاني

 غَلْقُ الكَرم كمال ومن الكَرم، كمال في فَتْحه انتظار ألثَّر مغلَقاً بابها الجنة أهُل وجد لو أنه :والثالث

 ما{  : وجل عز قال وقد العقوبة، ويؤخِّر ، المثوبة يعجل الكريم ألن ، أهلها مجيء حين ِإلى النّار باب

  .)٧٤( ] ١٤٧ : النساء[  } وآمنتُم شَكَرتُم ِإن ِبعذابكم اُهللا يفْعُل
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واو في اآلية الكريمة هي واو الحال؛ وعليـه يكـون           والذي يترجح لدينا من بين هذه األقوال أن ال        

  .جواب إذا محذوفا

 فـي   -وعلى رأسهم الفراء  -قال الدكتور فضل حسن عباس في معرض رده على القائلين بالزيادة              

  :هذه اآلية الكريمة

رجع البصر كرتين، والفكر مرتين، فسيدرك أن هـذه الـواو           ل- أي الفراء  -ولو أنصف صاحبنا    " 

  .ة رسالة، واهللا أعلم حيث يجعل رسالتهكانت صاحب

ومعنى اآلية الكريمة، أن أهل الجنة يجيئونها فيجدون أبوابها مفتحة، وهذا ما أشارت إليه آية كريمة   

  . وهو ما تؤديه هذه الواو، فهي واو الحال٥٠: ص �m���j�����i��h��g��f��e��j�����i��h��g��f��e��j�����i��h��g��f��e��j�����i��h��g��f��el:أخرى

هم ينتظرون، ولكن ينتظرون ماذا؟  ما أشد هذا         مقفلة، ف أما الكافرون فيجيئون جهنم فيجدون أبوابها       

  .)٧٥("٤٩:  ا�����m���k��j��i���h��g��k��j��i���h��g��k��j��i���h��g��k��j��i���h��gl!!على النفس وأقساه

��°����m:وعن سر حذف الجواب في  قوله �̄�®��¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��°�� �̄�®��¬��«ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤

��±��±��±��±l  ����mx��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��sx��w��v��u��t��syyyy��}���|��{��z����}���|��{��z����}���|��{��z����}���|��{��z:  وذكره في قولـه  ٧٣: ا���

�~�~�~�~l ٧١: ا����  
فـي  )  إذا( أن هذا من دقائق اإلعجاز، فجواب        - واهللا أعلم  –والذي يبدو لنا    : " ليقول الدكتور فض  

أبواب جهنم، وفي هذا الجواب من الـشدة        : ، أي   �m��~��}��~��}��~��}��~��}l هذه اآلية تتحدث عن الكافرين    

ألنهـم  في اآلية التي تتحدث عن المؤمنين، فلم يكن فتح أبواب الجنان؛           ) إذا(أما جواب   . والغيظ ما فيه  

نها فيجدونها مفتحة لهم األبواب، وإنما الجواب قد حذف ليدل على ما هو أعظم من هـذا مـن                   يجيئو

  .٧٢: ا����� �m���´³��²��±��°��´³��²��±��°��´³��²��±��°��´³��²��±��°l....طمأنينة نفوسهم برضوان اهللا
حتـى إذا   : وهو أن جواب إذا في اآلية األولى محذوف كذلك، والمعنـى          : ويبدو لي وجه آخر   

ما يعجز عنه الوصف، وقال لهـم        والحسرة والندامة واألسى     جاؤوها فتحت أبوابها، وجدوا من الهول     

  .)٧٦ (." وإنما هي مستأنفةليست جوابا،) فتحت أبوابها(وتكون جملة ... خزنتها كذا وكذا



 ٢٢ 

�m��m��m��m�������~���}��|��{�����z��y��x������~���}��|��{�����z��y��x������~���}��|��{�����z��y��x������~���}��|��{�����z��y��x: قوله تعالى  أسرار التعبير بهذه الواو في    :  :المطلب الرابع 

��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡llll٥: ! 1(0/ ا  
 �m�m�m�m�©��¨�©��¨�©��¨�©��¨llll:جرى حديث العلماء في هذه اآلية الكريمة حول سر دخول الواو في قولـه             

��  . وعدم دخوله في الصفات قبلها٥: ا����

  :ولهم في هذه الواو المذكورة قوالن

 :أنها واو الثمانية، وقد رد هذا القول ابن هشام في المغني فقال .١

"فـال  السابقة؛ الصفات جميع على اشتمل لمن تقسيم هما صفتين بين وقعت الواو هذه أن والصواب 

 إن ثم  ، ....للسقوط صالحة بها القائل عند الثمانية وواو والبكارة، الثيوبة تجتمع ال إذ إسقاطها، يصح

 وما مسلمات بأن أجاب فإن ،)مسلمات (ال) منكن خيراً (الصفات أوُل إذ ثامنة؛ ال تاسعة صفة) أبكاراً(

 الـسابقة  للصفات تفصيٌل) وأبكاراً ثيباٍت (وكذلك: قلنا لها، قسيمةً تُعد لم فلهذا منكن يراًلخ تفصيٌل بعده

  .)٧٧("معهن نعدهما فال

 وليست المتقدمة، الصفات من واحدة لكل تقسيم } وأبكاراً ثيبات { تعالى وقوله " :وقال ابن عطية

   )٧٨( "المعنى هذا الختل سقطت ولو ضرورية، ناه ألنها الثمانية واو: فيها يقال أن يمكن مما الواو هذه

  ،أنها عاطفة ، وهو الرأي الذي ذهب إليه جمهور العلماء .٢

  :وأما عن سر دخول الواو بين الصفتين فيكشف عنه اإلمام الزمخشري فيقول

ألنهما صفتان : لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبات واألبكار؟ قلت : فإن قلت "

  )٧٩ (".تان ال يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات ، فلم يكن بد من الواومتنافي

 و هما صفة .نان وقعت بينهما الواو متنافيتيللتكون الصفتين اب نه علل دخول هذه الواوأنلحظ    

 وال . فارقة بـين متنـافيين  أنهابمعنى . والثيوبة ، فال يتصور وجودهما معا في امرأة واحدة  البكارة 

    .عالقة لها بعدد الصفات

 وأمـا  النـساء،  في اجتماعها المراد قبلها التي األوصاف ألن متعين ههنا الواو ودخول: قال ابن القيم  



 ٢٣ 

 الثيبات بالنوعين يزوجه أنه المقصود ألن العطف فتعين ، اجتماعهما يمكن فال والثيوبة البكارة وصفا

  .)٨٠(واإلبكار

 هذا السياق في عتاب من هو متصف بها معرف أن المراد وسوق هذه األوصاف: "قال البقاعي

، فلذلك لـم  الرسوخ إال كان مستلزماً لسائرهامنها التمام ال سيما وهي ال يوجد وصف منها على سبيل     

 .الداللة على إرادة اجتماعها كلهاوالتجريد عنه أقعد في . يحتج في تعدادها إلى العطف بالواو

 وكان التنويـع    ،لنافعة في أمر العشرة ولم يبق إال الصفات الكونية        ولما أكمل الصفات الدينية ا    

، قال مقسماً للنـساء المتـصفات       أصل الفطرة، ألذ وأشهى إلى النفس      وباقية على    ،إلى عارفة بالعشرة  

  .)٨١ ("بالصفات الست عاطفاً ثاني الوصفين بالواو للتضاد

 

½��¾���¿���m���Â��Á��À��¿���¾��½��Â��Á��À��¿���¾��½��Â��Á��À��¿���¾��½��Â��Á��À:عـالى قولـه ت   أسرار التعبير بهذه الواو في    : المطلب الخامس 

��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Ì��Ë��Ê��É�������È���Ç��Æ��Å��Ä��Ãl�� ٧:  ا��  
ـ  الحاقـة  لبي بأن الواو الواردة قبل االسم ثمانية في آيـة سـورة  الثع قال  .واو الثمانيـة  يه

¿��¿��¿��¿�� (:تعالى قوله في الواو منها إن الثعلبي قول وأما" : ل قول الثعلبي فقا علىستدرك ابن هشاما و قد

��À��À��À��À��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á��Ã��Â��Á (ن، فسهوالذكر واجبة وهي العطف، واو هذه وإنما بي  ")٨٢(. 

 :أي. هـي واو العطـف  ، و هذه الواو واجبة الذكر  نأ  إلى ابن هشام من منظور نحوي قواعدي يشير      ف

 .ثمانيـة  واو لذا فهي ليـست ؛ يستقم المعنى فإذا حذفت الواو لم. عطف الثمانية ليال على السبعة أيام

لم  نجد أحدا من المفسرين قد ذكر أن الواو في هذه اآلية تـسمى                .)٨٣(هات كتب التفسير  وبالرجوع ألم 

  .قول الثعلبي وحدهبدو أنها من واو الثمانية، وي
ـ            ا ال وقوله مردود ؛ألن واو الثمانية عند القائلين بها يجوز إسقاطها ويبقى بناء الكلم قائما، وهذا مم

 كما قال ابـن    واجبة الذكر واو عطفمنها يخل  بالمعنى، فهيإسقاط الواو يصح في هذه اآلية إذ إن       

  .-رحمه اهللا–هشام 

وعليه، فالواو في اآلية الكريمة عاطفة، والعطف في داللته يقتضي التغاير والتشريك، وهـذا مـا                



 ٢٤ 

م، أفادته الواو ببيان مدة تسخير الريح عليهم على وجه التحديد الدقيق، فهي تحديد سبع ليال وثمانية أيا                

واليوم يشير إلى النهار وحده، وليس اليوم مشيرا لليل والنهار، فالعطف وضح التغاير بـين مفهـومي             

`���m���d��c��b��a��`��d��c��b��a��`��d��c��b��a��`��d��c��b��a:اليوم والليلة، وهذا ما جاء في آيات أخر من الكتاب العزيز، قـال تعـالى              

f��ef��ef��ef��el.  

¢��£��¢��£��¢��£��¢��£���W X�m - عليـه الـسالم    -ففرق بين الليالي واأليام، وقوله تعالى في مخاطبة زكريا        

¦��¥���¤¦��¥���¤¦��¥���¤¦��¥���¤§§§§��±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈���±��°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�lثم جاءت اآلية األخرى ١٠:  مريم 

توضح أن صيامه عليه السالم عن الكالم لم يكن مقتصرا  على وقت الليل، ولكنه يشمل الليل والنهار                  

}��|����m�����h��g��f��e��d��c��b��a���`_��~��}��|��{�����h��g��f��e��d��c��b��a���`_��~��}��|��{�����h��g��f��e��d��c��b��a���`_��~��}��|��{�����h��g��f��e��d��c��b��a���`_��~��}:لمدة ثالثة أيام بلياليها، قـال تعـالى       

iiiil ٤١: عمران #ل  
ففائدة الواو هنا التمييز والتحديد والتوضيح لماهية الزمن الذي ورد فيه صيام زكريا عن الكـالم،                

في اآلية الكريمـة    ) ثمانية أيام (ولو سقطت الواو الختل بناء الكالم، ولسقطت دعائم المعنى ، ولصار            

  !! من سبع ليال، وأنّى للثمان أن تبدل من السبع؟)بدال(

  مةالخات

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

القول بوجود واو الثمانية في العربية وجه ضعيف؛ وذلك لضعف األدلة التي تمسك بهـا             .١

  .القائلون بهذا الرأي من جهة، ولوجود أدلة تنقضه من جهة أخرى

؛  أو العاشـر   ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع إدخال الواو مع المعدود التاسع             .٢

 )واو العشرة(أو ).واو التسعة(ذا لم تسم هذه الواو ومع ه

 إلى أن الواو في المواضع التي استشهد بها - من لغويين ومفسرين-ذهب جمهور العلماء .٣

  .المثبتون هي للعطف أو للحال

القول بزيادة هذه الواو في اآليات المستشهد بها مرفوض؛ وذلك ألن دخول الـواو فـي                 .٤



 ٢٥ 

ـ    .ء عنه، من جهة   امواضعها ال يمكن االستغن    ؤدي رسـالة بالغيـة     وألن وجود الواو ي

 .من جهة أخرى.ويكشف عن علة معنوية

 مواقف بعض العلماء من واو الثمانية فتارة يثبتونها، ويجعلونها من باب اللطائف             تباينت .٥

ومن هـؤالء العالمـة     . والنكت القرآنية، وتارة ال يقولون بها وال يفسرون اآليات وفقها         

 .بن عاشورمحمد الطاهر 

إذ لم نجد في .، وعنه نُقل هذا الرأي)هـ٣٧٠(لعل أول القائلين بهذا الرأي هو ابن خالويه .٦

 .، أو صدى لهذا الرأياكتب النحو واللغة قبله أثر

ذكر واو الثمانية في كتب حروف المعاني على أنها مـن أقـسام الـواو إال لردهـا                  لم تُ  .٧

 بهذه الواو هو من باب ما يوحي أن القولونقضها، وكان أكثر ورودها في كتب األدب؛ م

  .االستحسان األدبي، أو من تسميات األدباء التي تعنى بالجمال الفني



 ٢٦ 

  قائمة المصادر والمراجع
اآللوسي، شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ضـبطه              .١

 .بيروتعلي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، : وصححه

، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، خرج آياته وأحاديثـه ووضـع              برهان الدين  بقاعي،ال .٢

  .م١٩٩٥، ١حواشيه، عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية،بيروت،ط

 .ثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتال .٣

 :  تحقيـق  ، الكشف والبيان في تفسير القرآن،     ، إبراهيم بن حمدم بن أحمد إسحاق  أبو الثعلبي .٤

 م ٢٠٠٢ ،١،طبيروت، العربي التراث إحياء  دار،عاشور بنا محمد أبي اإلمام

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني،     : الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه        .٥

 .م١٩٩٢، ٣القاهرة، دار المدني، جدة، ط

، ٣ي،عبد الرحمن بن علي،زاد المسير في علم التفسير،المكتب اإلسالمي، بيروت، طالجوز ابن .٦

  .هـ١٤٠٤

 تحقيق محمد أبو الفضل     الحريري،أبو محمد القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخواص،          .٧

  . نهضة مصر للطبع والنشر. إبراهيم 

جود وآخـرون، دار الكتـب      عادل أحمد عبد المو   : أبو حيان األندلسي، البحر المحيط، تحقيق      .٨

 .م١٩٩٣، ١العلمية، بيروت،ط

  م١٩٩٨، ٢الخالدي، صالح، لطائف قرآنية،دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،ط .٩

 م ٢٠٠٠ ،١،ط بيروت - العلمية الكتب داررازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، ال .١٠

د الجليل عبده شـلبي،      معاني القرآن وإعرابه شرح وتحقيق الدكتور عب       الزجاج، أبو إسحاق،   .١١

  هـ١٤١٤، ١دار الحديث القاهرة ،ط



 ٢٧ 

 : تحقيق،التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافأبو القاسم، الزمخشري،   .١٢

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار،المهدي الرزاق عبد

 .م٢٠٠٨، ٣السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، دار الفكر، األردن، ط .١٣

  المحقق ،هشام البن النبوية السيرة شرح في األنف الروض، الرحمن عبد القاسم أبو، ييلالسه .١٤

  م٢٠٠٠، ١،طبيروت العربي، التراث إحياء دار ،السالمي السالم عبد عمر: 

الشمني،تقي الدين أحمد بن محمد، المنصف من الكالم على مغني ابـن هـشام، المعـروف                 .١٥

 وبهامشها، حاشية محمد بن أبي بكر الدماميني على         ،)حاشية الشمني على مغني اللبيب    (بـ

 . ت.ط، د.مغني اللبيب، المطبعة البهية بمصر، ومطبعة محمد أفندي مصطفى، د

عادل أحمد عبد الموجود وآخـرون، دار  : تحقيقابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب،         .١٦

 .م١٩٩٨، ١الكتب العلمية، بيروت،ط

  م٢٠٠٠، ١،طبيروت العربي، التاريخ مؤسسة لتحرير والتنوير،ابن عاشور، محمد الطاهر، ا .١٧

لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن، دار النـور             عباس، فضل حسن،   .١٨

  م١٩٨٩، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط

عبد الراضي، أحمد محمد، الواو فـي العربيـة بـين الـصوت والداللـة، مكتبـة اآلداب،                 .١٩

   م،١٩٩٧القاهرة،

 الشافي عبد السالم عبد:ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق         .٢٠

  م١٩٩٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد

، مجد الدين محمد بن يعقوب، بـصائر ذوي التميـز فـي لطـائف الكتـاب                 يالفيروز آباد  .٢١

 .١دار الكتب العلمية، طالعزيز،

د بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن،دار إحيـاء التـراث العربـي،            القرطبي، أبو عبد اهللا محم     .٢٢

 م١٩٨٥، ٢بيروت، ط



 ٢٨ 

 علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد، السعودية، : ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق .٢٣

فخر الدين قباوة، محمد    :  في حروف المعاني،تحقيق    قاسم، الجني الداني   الحسن بن المرادي،   .٢٤

 م١٩٩٢، ١ار الكتب العلمية، بيروت،طنديم فاضل، د

أبو موسى، محمد محمد،البالغة القرآنية في تفسير الزمخـشري، وأثرهـا فـي الدراسـات                .٢٥

  م١٩٨٨، ٢البالغية، مكتبة وهبه، القاهرة،ط

، دار الكتب )حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(ابن المنير، أحمد اإلسكندري، االنتصاف  .٢٦

  م١٩٩٥، ١العلمية،بيروت،ط

 زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة: حاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيقالن .٢٧

عبـد المعـين    : الهروي،علي بن محمد النحوي ، كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيـق            .٢٨

 .الملوحي

مازن المبارك، محمد علـي     : ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق         .٢٩

  م١٩٩٢، ١سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط: حمد اهللا، مراجعة

  

  

  

  

  

  
  
  



 ٢٩ 

  لهوامشا
  

                                                 

قمت بمراجعة الفهارس التفصيلية لكتاب سيبويه فلم أعثر فيه على أي إشارة  لهذه الواو بل يجد الناظر فيه حديثا                     (١)  
، الحـديث عـن واو      )٤٣٣، ص ٤ج(لى ذلك مـن مـسائل     عن مخرج الواو وكونها أصلية أو زائدةوما ينبني ع        

، ،  )٢١٧،ص٤ج(، واو القسم  )١٢٦، ص ٤ج(، واو العطف  )١٥٥، ص ٤ج(، واو الجماعة  )٤٩٦، ص ٣ج(اإللحاق
، ٣عبد السالم هارون، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط        : سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق       : انظر

  م، ١٩٨٨
 على ألفية ابن مالك، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك، وحاشية الصبان على شـرح                شرح ابن عقيل  : انظر (٢)  

 .األشموني على ألفية ابن مالك، شرح الرضي على الكافية

ـ              : انظر (٣)   حاشية الشمني  (الشمني، تقي الدين أحمد بن محمد، المنصف من الكالم على مغني ابن هشام، المعروف ب
شها، حاشية محمد بن أبي بكر الدماميني على مغني اللبيب، المطبعة البهيـة بمـصر،               ، وبهام )على مغني اللبيب  

 .١٠٤-١٠٣، ص٢ت، ج.ط، د.ومطبعة محمد أفندي مصطفى، د

 .٢٣٣ الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص (٤)

فخر الدين قباوة، محمد نـديم فاضـل، دار         :  في حروف المعاني،تحقيق    قاسم، الجني الداني   الحسن بن  المرادي،    (٥)
  .١٦٧م، ص١٩٩٢، ١الكتب العلمية، بيروت،ط

  .٤٠م، ص١٩٩٨، ٢الخالدي، صالح، لطائف قرآنية،دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،ط:  انظر (٦)
مازن المبارك، محمـد علـي حمـد اهللا،         : ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق        : انظر(٧)  

  .٤٧٤م،ص١٩٩٢، ١سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط: مراجعة
.  تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم        الحريري،أبو محمد القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخواص،         : انظر (٨)  

  .٣١ص.نهضة مصر للطبع والنشر 
محمد : لدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق           ، مجد ا  يالفيروز آباد : انظر (٩)  

 ٢٠٥،ص٤علي النجار، دار الكتب العلمية، ج

، ٢القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن،دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط         : انظر (١٠)  
 .٣٨٢، ص١٠م،ج١٩٨٥

، دار  محمد الشافي عبد السالم عبد:ألندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق      ابن عطية ا  : انظر (١١)  
  .١٠٢،ص٣م،ج١٩٩٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

  .٢٣٣الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، ص:انظر(١٢)  
 أبـي  اإلمام :  تحقيق ان في تفسير القرآن،   ، الكشف والبي  ، إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق  أبو الثعلبي: انظر (١٣)  

 .١٦٣-١٦٢،ص٦،جم ٢٠٠٢ ،١،طبيروت، العربي التراث إحياء  دار،عاشور بنا محمد

 م٢٠٠٠، ١،طبيـروت  العربـي،  التـاريخ  مؤسـسة  انظر، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحريـر والتنـوير،      (١٤)  
 ٢١٣،ص١٠ج

  .٤٠الخالدي، صالح، لطائف قرآنية، ص: انظر(١٥)  
  ٣١الحريري، درة الغواص في أوهام الخواص،ص (١٦)  
 .٣٨٢، ص١٠القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر (١٧)  



 ٣٠ 

                                                                                                                                                         

  ١٠٢،،ص٣جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (١٨)  
 بحول أيضا الزمر وفي تعالى اهللا شاء إن الكهف سورة في ونقضه بيانه وسيأتي قريش لغة هي : قلتالقرطبي، (١٩)  

  .٢٤٥ج،ص٨القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر .تعالى اهللا
  .٢١٣، ص١٠ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (٢٠)  
  ١٠٢، ص٣جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: انظر (٢١)  

 الجليل عبده شلبي، دار الحـديث   معاني القرآن وإعرابه شرح وتحقيق الدكتور عبدالزجاج، أبو إسحاق،: انظر(٢٢)  ا
  .٢٧٧،ص٣،جهـ١٤١٤، ١القاهرة ،ط

-٤٥٢،ص٢زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبـة النهـضة، ج         : النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيق      (٢٣)  
٤٥٣ 

 ٢٣١عبد المعين الملوحي ،ص: الهروي،علي بن محمد النحوي ، كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيق(٢٤)  

 البـن  النبوية السيرة شرح في األنف الروض،   أحمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو، يالسهيل: : انظر (٢٥)  
 .٩٦-٩٥، ص٢م،ج٢٠٠٠، ١،طبيروت العربي، التراث إحياء دار ،السالمي السالم عبد عمر :  المحقق،هشام

 .٤٧٧-٤٧٤ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص: انظر(٢٦)  

  .١٦٧المرادي، الحسن بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص:انظر(٢٧)  
 عبـد  : تحقيق،التأويـل  وجـوه  في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافالزمخشري، أبو القاسم،  : انظر (٢٨)  

إمامته في اللغة   على  - رحمه اهللا  -والزمخشري. ٦٦٧،ص٢ج،بيروت – العربي التراث إحياء دار،المهدي الرزاق
، ٣٠٢-٢٩٩،ص٢ج:الكشاف: انظر.إال أنه لم يعرض لواو الثمانية في جميع المواضع التي استشهد بها المثبتون            

 .٥٧٢-٥٧١،ص٤ج:،وانظر١٥٠ ،٤ج:وانظر

، دار الكتـب    )حاشـية مطبوعـة مـع كـشاف الزمخـشري،         (ابن المنير، أحمد اإلسكندري، االنتصاف    : انظر(٢٩)  
  .٦٨٦-٦٨٥، ٢م،ج١٩٩٥، ١العلمية،بيروت،ط

  .٢٨٤،ص١٥ج:وانظر.٣٨٣-٣٨٢،ص١٠ج:وانظر.٢٤٥ج،ص٨القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر(٣٠)  
-٩١٥علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد، الـسعودية، ص         : ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق     : انظر (٣١)  

٩١٩ 

عادل أحمد عبد الموجـود وآخـرون، دار الكتـب العلميـة،            : حقيقأبو حيان األندلسي، البحر المحيط، ت     :انظر (٣٢)  
 .١٠٧،ص٥م، ج١،١٩٩٣بيروت،ط

عادل أحمد عبد الموجـود وآخـرون، دار الكتـب    : تحقيقانظر، ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب،  (٣٣)  ا
 .٢١٩-٢١٨،ص١٠م،ج١٩٩٨، ١العلمية، بيروت،ط

: ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ضبطه وصـححه          اآللوسي، شهاب الدين محمود   :انظر (٣٤)  
 .٢٣٠،ص٨ج:وانظر.٣١،ص٦علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،ج

 . ٤٧٤، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٣٥)  

 .٨٥٩المرجع السابق، ص  (٣٦)  

  .٩١٦صابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، (٣٧)  
  ٢١٩، ص١٠، جانظر، ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب(٣٨)  
  .٣٨٣،ص١٠القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر(٣٩)  
  ٣٨٢،ص١٠المرجع السابق،ج (٤٠)  



 ٣١ 

                                                                                                                                                         

  ٣٨٣،ص١٠المرجع السابق،ج: انظر (٤١)  
 .٤٧٧، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٤٢)  

 .٤٧٧صلسابق، المرجع ا(٤٣)  

 .٤٧٧-٤٧٦ صالمرجع السابق،(٤٤)  

  .٤٧٥صالمرجع السابق، (٤٥)  
يتمثل موقف ابن عاشور في أنه يثبت وقوع هذه الواو في كالم العربوطرائق تعبيرها إال أنه يجعـل ذلـك مـن      (٤٦)  

  .١٣٨-١٣٧ص،٢٤ج، بابالنكات واللطائف األدبية، ابن عاشور، التحرير والتنوير
-١١٠م، ص ١٩٩٧، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت والداللة، مكتبة اآلداب، القـاهرة،            عبد الراضي (٤٧)  

١١١.  
  ٢١٣، ص١٠،جابن عاشور، التحرير والتنوير(٤٨)  
  .١٣٨-١٣٧، ص٢٤المرجع السابق،ج(٤٩)  
  .٤٥،ص١٥المرجع السابق،ج(٥٠)  
  ١١٥ة، ، ص عبد الراضي، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت والدالل(٥١)  
 ١٠١،ص٣، جالمحرر الوجيز(٥٢)  

  .٤٧٦ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٥٣)  
  .١٦٨ في حروف المعاني،ص الجني الداني، المرادي(٥٤)  
  .٤٧٦ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٥٥)  
  ١٠١،ص٣،جالمحرر الوجيز(٥٦)  
  .٢١٢،ص١٠جلطاهر، التحرير والتنوير،ابن عاشور، محمد ا(٥٧)  
  .١٦٣،ص١٦ج،م ٢٠٠٠ ،١،ط بيروت - العلمية الكتب دارالرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، (٥٨)  
  .١١٠،ص٦جأبوحيان األندلسي، البحر المحيط،: انظر(٥٩)  
  ٩٠، ص٢١ والرازي، مفاتيح الغيب، ج.٦٦٧،ص٢الكشاف، جالزمخشري،(٦٠)  
:  وحول هذه المسألة وما دار فيهـا مـن نقـاش انظـر             .١١٠،ص٦جندلسي، البحر المحيط،  أبوحيان األ : انظر(٦١)  

  .٢٣٠،ص٨ج: روح المعاني: اآللوسي
  .٢٣٠،ص٨ج: روح المعاني: اآللوسي: انظر(٦٢)  
  .٦٨٦-٦٨٥، ٢، ج)حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(ابن المنير، االنتصاف: انظر(٦٣)  
  .٤٥٥، ص١٢ج علوم الكتاب،ابن عادل الحنبلي، اللباب في(٦٤)  
  .٤٧٥ص، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٦٥)  
  .٤٥،ص١٥ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج(٦٦)  
  .٥٣١،ص٣جابن عطية، المحرر الوجيز،: انظر(٦٧)  
  .١١٠،ص٦جأبوحيان األندلسي، البحر المحيط،: انظر(٦٨)
  .٤٧٥-٤٧٤ص،ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(٦٩)

انظر كالم ابن عباس في السيوطي، الدر المنثور في التفـسير بالمـأثور، دار الفكـر                .٤٧٥صالمرجع السابق، (٧٠)  
  ٣٧٦-٣٧٥، ص٥م، ج١٩٩٣بيروت، 

  .٤٧٥ص  المرجع السابق،(٧١)



 ٣٢ 

                                                                                                                                                         

  .٢٨٤،ص١٥، الجامع ألحكام القرآن،ج  القرطبي  (٧٢)
  .١٨٥،ص١٥ ج  المرجع السابق،  (٧٣)
هــ،  ٣،١٤٠٤الرحمن بن علي،زاد المسير في علم التفسير،المكتب اإلسالمي، بيـروت، ط   ابن الجوزي،عبد   (٧٤)
  .٢٠٠،ص٧ج
لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن، دار النور للطباعـة والنـشر،      عباس، فضل حسن، (٧٥)

  .١٩٧م، ص١٩٨٩، ١بيروت، ط
  .٩١٩ص الجوزية، بدائع الفوائد،ابن قيم: وانظر. ١٩٨-١٩٧  المرجع السابق، ص   (٧٦)
  .٤٧٧ ابن هشام، مغني البيب عن كتب األعاريب،ص  (٧٧)
  .٣٠٦، ص٥، المحرر الوجيز، ج  ابن عطية  (٧٨)
  .٥٧٢-٥٧١،ص٤  الزمخشري،الكشاف، ج  (٧٩)
  .٩١٨ص  ابن  قيم الجوزية، بدائع الفوائد،  (٨٠)
والسور، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه، عبـدالرزاق  ، نظم الدرر في تناسب اآليات  برهان الدين  البقاعي، ٨١)

  .٥١، ص٨م، ج١٩٩٥، ١المهدي، دار الكتب العلمية،بيروت،ط
  ٤٧٧  ابن هشام، مغني البيب عن كتب األعاريب، ص  (٨٢)
محمد أحمد شاكر، محمود محمـد  : في تأويل آي القرآن، تحقيقالطبري،  جامع البيان:   انظر على سبيل المثال (٨٣)
، وأبو حيان، البحر ٦٠٣، ص٤ ، والزمخشري، الكشاف، ج٥٧٣، ص٢٣م،ج٢٠٠٠، ١كر، مؤسسة الرسالة،ط  شا

  .وغيرها. ٣١٦، ص٨المحيط ج
  


