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ب  

 

 

  

  ا:ھداء
  
  
  

أطال هللا عمَريھما، _ثمرة ھذا العمل لوالَديَّ العزيَزْين  أھدي         
I َعَليَّ  أھديھما ِلما. فَلَطالما َسِھرا لسھري، و جادا َعلَيَّ بالدعاء تََفضَّ

ص ودراَسِة العلوم الشرعيّة ، أھديكما بالنُّصح في ُدخول ھذا التخصُّ
اء، حيُث كانوا لي َخْيَر َعوٍن و خيَر  و أھدي إخوتي وأَخواتي ا]ِعزَّ

كما أھديه لزوجي . َسنَد، ولم يألوا في ُمعاونتي إذا ما احتجُت ُمعاَونة
َل انشغالي بالدراسة دَ يَ  ليّ إ وقد َمدّ العزيز في غربته،    .الَعون َوتََحمَّ

وأھديه لكّل َمْن أَحبَّني في هللا وَدعا لي في ظھر الغيب بالتوفيق       
  .والسَّداد

  
  
  
  
  
  



ج  

  

  الشكر
  

لنا  بُ سِ حتَ الشكر g تعالى قبل كل شيء وبعده، الذي يُنعم علينا بفضله، ويھدينا لشكره، ثم يَ       

ه، صاحب أكرمه وأعَدله، صاحب العدل لم يُنِقص عدلُه إحسانَ ، فسبحانه ما ثواب الشكر عنده

ا:حسان لم يُخِسر إحسانُه ميزانَه، أصُل كل النعم، وسيّد الفضل والكرم، فكل فضٍل ]ّي مخلوٍق 

كماi؛ فإنّه حين ما كان ليكون لوi فَْضل هللا تعالى، وإّن الفضل إذا كان من عند الكريم فأْنِعْم به 

العالمين، والصIة  فالحمد g ربِّ . العطاء، وإذا َمنَّ وأنَعَم لم تَِجْد ِلِمنّته سواءً  يُعطي يُجزل

، خيرِة المصطفين، رسوِلنا وحبيِبنا وشفيِعنا يوَم الدين، سيِِّدنا محمٍد ينوالسIم على خاتَم النبيِّ 

  .إحسان إلى يوم الدينوَمْن تَِبَعھم ب ،الطاھرين الطيّبين ، وعلى آله وصحبهأجمعين أكرِم الخلق

  

وبعد ُشكر هللا تعالى َمتبوًعا بالصIة على النبي الكريم،أتقّدم بالشكر الجزيل لكل َمْن ساھم       

ل أّوُل َمْن أبدأ به وأتوّجه إليه بالشكر الُمضاَعف أستاذي الفاض،وھذا العمل البحثي بناءفي 

 التي i تُقھَر، ا]ستاذُ  والُحّجةِ الغزير، والعلمِ الكبير، العقلِ  صاحبُ الدكتور أحمد ياسين القَرالّة،

وإني ]شكُره .وا]مانة العلميةة والمبادئ الراسخة،ذو ا]خIق الرفيعالفاضل، والُمَربِّيالُمَعلّم،

علّمنيھا بمنھجه وعلى كّل معلومٍة م طَواَل سنوات دراستي الجامعية،بدايَةً على ما أفاَدني من العل

ثّم أشكره على .فكيره المنطقي القويم،وآرائه السديدة،وعبقريّته ا]صولية الفريدةالعلمّي السليم،وت

 كمافي مرحلة إعداد خطة الرسالة،وُمعاَونَتي موضوع ھذه الرسالة العلمية، ُمساعدتي في اختيار

ث لكل ما فيه خدمة البح_َوانيه في تقديم النصح وا:رشادوَعَدَم تَ أشكر له إشرافَه على ھذا البحث،

 وباختصاٍر شديد فإنّه صاِحُب أفضالٍ . َدأبَه في كّل َعَملبكل أمانة وموضوعية،_العلمي

  .وإنّه لَفَضٌل ِمْن رّب العالمين عليناكثيرة،

  

الدوري،  تََوّجه بكثير من الشكر ]ستاذي الفاضل ا]ستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمنوأ       

صاحب  ، الشيِخ الفَھَّامة و ، العIّمة العالمِ زير ، صاحب العلم الغ ، َشْيخي ومعلّمي القدير

،  ل من الرسالة، أشكر له إشرافَه على المبحث ا]والشريعة علومِر في الُمتَبَحِّ ا]خIق الرفيعة ، 

له و على صبره وأشكره  و ، وعلى نُصِحه وبذله الُوسَع في تعليمي  مفيد تقديِمه ُكلَّ نافٍع و تََحمُّ

، و إّن من فضل هللا تعالى عليَّ أن تلقيت ، حتى في أَدقِّ تفاصيل البحث  الّسليميَّ المنھَج العلم

  . العلم عليه ، حفظه هللا و رعاه ، و أثابه عن كل ما يبذل جزيَل الثواب 



د  

  

أثابھم ، لجنة المناقشة تَشريفھم وقبولھم ُمناقشة ھذه الرسالة لxساتذة ا]فاضل أعضاءوأشكر       

  .ى خيَر ثَوابهللا تعال

  

 الدكتور محمد الزغول، الُمتََمثِّلة بعميدھا وأشكر عمادة كلية الدراسات الفقھية والقانونية      

  .القائمين عليھا، والعاملين فيھا ،جامعة آل البيتأشكر ، ووُرؤساء أقسامھا

  

الدكتور حسين وi أنسى شكر كلٍّ من الدكتور محمد حمد عبد الحميد والدكتور أمين عودة و      

كتانة والدكتور محمد الدروبي؛ لِما قّدموه إلَيَّ من النصح والتوجيه في مرحلة إعداد خطة 

استثمرتُھا في ھذا البحث أو اّدخرتھا لما وأشكر كلَّ أساتذتي َمْن أفادني منھم بمعلومة . الرسالة

 ني منھج البحث العلمي،ا]ستاذ الدكتور زياد الدغامين، أوَل من علم بَعَده، وأُخصُّ بالشكر

الدكتور حسن الملخ، ا]ستاذ الفاضل والنْحوي الُمتميِّز، أستاذي في ِعلَمي النحو والبIغة، حيث و

  .استثمرُت كثيًرا ِمّما علّمني في بناء ھذا البحث

  

، وموظفي مكتبتَي الجامعة ا]ردنية وأخيًرا وليس آخًرا أشكر موظفي مكتبة جامعة آل البيت    

  .عة اليرموكوجام

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  قائمة المحتََويات
  
  
  

  رقم الصفحة                                                          :الموضوع
  

ص باللغة العربية   ح  الُملَخَّ

  ط  تحليل المصادر

  ي  المقّدمة

  ١  تعريف بمفردات العنوان:          التمھيد

  ٣  المعاني الحقيقية للواو:   الفصل ا5ول

  ٤  مطلق الجمع:  المبحث ا5ول

  ٥  في إفادة الواو مطلق الجمع علماءآراء ال:    المطلب ا]ول

  ١٦  دiiت مطلق الجمع:    المطلب الثاني

  ٢٣  مسألة العطف بين ا:نشاء والخبر:    المسألة ا]ولى

  ٢٥  مسألة َعود المعطوف إلى ا]قرب دون ا]بعد:     المسألة الثانية

  ٢٥  أمثلة مطلق الجمع:    ب الثالثالمطل

  ٣٠  الحال:  المبحث الثاني

  ٣١  آراء العلماء في إفادة الواو الحاَل على الحقيقة:    المطلب ا]ول

  ٣٢  دiiت واو الحال:    المطلب الثاني

  ٣٤  أمثلة الواو الحالية:    المطلب الثالث

  ٣٦  اiبتداء:  المبحث الثالث

  ٣٧  Iقة الواو اiبتدائية بالواو اiستئنافيةع:    المطلب ا]ول

  ٣٨  أمثلة الواو اiبتدائية:    المطلب الثاني

  ٣٩  المدح والجحود واiعتراض:  المبحث الرابع

  ٤٠  المدح والجحود:     المطلب ا]ول

  ٤٠  اiعتراض:     المطلب الثاني

  ٤٢  المعاني المجازية للواو: الفصل الثاني



و  

  ٤٣  "أو"وإفادتھا معنى " مع"إفادة الواو معنى  :المبحث ا5ول

 ٤٤ "مع"إفادة الواو معنى :   المطلب ا]ول

  ٤٦  "أو"إفادة الواو معنى :   المطلب الثاني

  ٤٨  "إلى"وإفادتھا معنى " الباء"إفادة الواو معنى : المبحث الثاني

  ٤٩  "الباء"إفادة الواو معنى :   المطلب ا]ول

  ٥١  "إلى"إفادة الواو معنى :   المطلب الثاني

  ٥٢  إفادة الواو الترتيب وإفادتھا عكس الترتيب: المبحث الثالث

  ٥٣  إفادة الواو الترتيب:    المطلب ا]ول

  ٥٤  إفادة الواو عكس الترتيب:    المطلب الثاني

  ٥٥  الترجيح بين معاني الواو الُمحتَِملة أكثَر من معنى:   الفصل الثالث

  ٥٦  الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو:   ولالمبحث ا5

  ٥٨  الترجيح بين ِعدَّة معاٍن كلھا حقيقية أو كلھا مجازية:  المبحث الثاني

 ٦٢ الخاتمة

  ٦٣  فھرس ا;يات القرآنية الكريمة

  فھرس ا5حاديث النبوية الشريفة

  

٦٧  

  فھرس تراجم ا5عBم

  

٦٨  

  ٦٩  قائمة المصادر والمراجع

ص باللغة اFنجليزية  ٧٩ الُملَخَّ

  
  

  
  
  
  
  



ز  

  
  باللغة العربية  الُملَخَّص

  
  

دراسة أصولية "دiiت الواو المفردة التي تدخل على أول الكلمة : موضوع ھذا البحث      

ع في ثIثة فصول يسبقھا تمھيد، أّما التمھيد ففيه توضيح لمفردات "تطبيقية ، والموضوع ُمَوزَّ

  :الفصول فثIثةالعنوان، وأّما 

مطلق (المبحث ا]ول بعنوان : المعاني الحقيقية للواو، وفيه أربعة مباحث يتناولالفصل ا]ول 

وفي المبحث . ى وأمثلتهت فيه آراء ا]صوليين في مطلق الجمع، ودiiت ھذا المعنبحث، و)الجمع

اiبتداء في المبحث الثالث و. الثاني بحثت الحال، وآراء العلماء فيه، و دiiت واو الحال وأمثلتھا

  .الَمْدَح والُجحود واiعتراض عن المبحث الرابعو . مثلة الواو اiبتدائيةوعIقته باiستئناف، وأ

 المبحث ا]ول يتناول: ي ثIثة مباحثالَمَجازية للواو ف فيه المعانيَ  وأما الفصل الثاني فذكرتُ 

معنى  إفادة الواو معنى الباء وإفادتھا الثاني المبحثو". أو"وإفادتھا معنى " َمعَ "إفادة الواو معنى 

  .الواِو الترتيَب وإفادتھا عكس الترتيب والمبحث الثالث إفادة". إلى"

ا]ول : بين معاني الواو المحتَِملَِة أكثَر من معنى، وفيه مبحثان وأما الفصل الثالث ففي الترجيح

والثاني في الترجيح بين ِعدَّة معاٍن كلھا . وفي الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للوا

  .حقيقية أو كلھا مجازية

                        
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ح  

  تحليل المصادر
  

  :ب الفصول المفيدة في الواو المزيدة، للعIئيكتا -١
  

ول حسب أنواعھا ومعانيھا ، و درسھا العIئي في كتابه ھذا الواو في عدة فص بحث      
ما يتعلق  يشمل عموم الكتاب ، ودiiت الواو كثيًرا من ة ، كما بحثدراسة أصولية نحوي

  .ويتميز بذكر ا]مثلة الفقھية على كثير من المسائل.  بالواو المزيدة من مباحث
  
  :كتاب الكوكب الّدّري، ل�سنوي -٢
  

ب، ، كمطلق الجمع والمعية والترتي معاني الواو كثيًرا منَذَكَر ا:سنوي في كتابه ھذا       
وأكثر ما يميّز ھذا . واو مطلق الجمع و استفاض في الحديث عنوذكر بعض دiiتھا، 

الكتاب إكثاره من التطبيقات الفقھية، مع بيان ما لِمعاني الواو ودiiتھا من أثٍر في الحكم 
  .الشرعي

  
  :كتاب أصول السََّرْخسيّ  -٣
  

إi أنه شمل في مبحث صغير،  تحّدث ا:مام السرخسي في كتابه ھذا عن معاني الواو       
على كل نوع، ُمشيًرا إلى آراء شيوخ  كثيًرا من معانيھا و دiiتھا، مَع ِذْكر أمثلة فقھية

  .المذھب الحنفي في بعض المسائل الفقھية، المبنية على حرف الواو
  
  :كتاب مغني اللبيب، iبن ھشام -٤
  

و ھو  تة َمعاٍن للواو موضوعِ ھذا البحث،س أنواع الواو ، و منھا وقد ذكر فيه ابُن ھشام       
إi أن المؤلف كان كثيًرا ما يتعرَّض  ، دراسةً نْحوية كتاب في النحو ؛ فكانت دراسته للواو

على ما يَصحبھا من  لذكر ا�راء الفقھية المتعلقة بمسائل النحو، و قد اعتمد في تقسيم الواوات
فع والنصب والَجرّ أحكام نحوية   .، كالرَّ

  
  :اب الطراز، ليحيى العلويكت -٥
  

موضوع الفصل والوصل،  و استوفىدرس فيه مؤلفه الواو من ناحية بIغية،        
، كالعطف بين اللغوية الُمتََعلقة بالواو كما أنه َذَكَر بعض ا]حكام. وُمَحسِّنات الوصل وَموانعه

  .الَموصوفات، والعطف بين الصفة والَموصوف

  
  
  
  
  
  
  



ط  

  حيمبسم هللا الرحمن الر

  
  الُمقَدِّمة

  
  

  :مشكلة الدراسة

يًّا الرغم من الدراسات الكثيرة لحرف الواو، إi أنَّ ُجلَّھا i يعدو َكونَه تقسيًما َنْحوعلى      

ض لدiiت كل نوع منھا، وأّما َمْن تناولھا فكانت دراسته لھا َعَرِضيَّة  للواوات، ِمْن غير التعرُّ

كلِّ معنًى منھا، دiiت و  معاني حرف الواو تبيّن الدراسةَ  ومن ھنا فإّن ھذه من غير تفصيل،

  :وتحاول ھذه الدراسةُ ا:جابةَ عن ا]سئلة ا�تية

  ما دiiت الواو المفردة التي تدخل على أّول الكلمة؟ -١

  ما فائدة استخدام الواو بمعنى حرٍف آخَر من حروف المعاني؟ -٢

 لواو الواردة في النصوص الشرعيةف اكيف يمكننا الترجيح بين المعاني المتعددة لحر -٣

  وفي كIم الُمَكلَّفين؟

  

  :أھمية الدراسة

حرف كثير الُورود، سواء في النصوص الشرعية أو في كIم المكلَّفين؛ فكانت دراسته واو ال     

على درجة من ا]ھمية كبيرة، وإنَّ بيان دiiت ھذا الحرف يُھَيِّئ للفقيه وللمفسر الوقوف على 

كما تفيدنا ھذه الدراسة في تفسير  ، ني الدقيقة للنصوص الشرعية التي وردت الواو فيھاالمعا

  .كثير من كIم المكلفين

  

  :أسباب اختيار الموضوع

ل إلى أحكام فقھية سليمة -١   .إبراز معاني حرف الواو ودiiته؛ ل�فادة منھا في التَّوصُّ

ن المعاني المختلِفة للواو، وتطبيق ھذه بيان القواعد ا]صولية المستَخَدمة في الترجيح بي -٢

  .القواعد على بعض النصوص الشرعية

  

  

  

  



ي  

  :الدراسات السابقة

 دiiت كل معنى،الواو دون تفصيٍل ل معاني بدراسةتناولت الدراسات السابقة ھذا الموضوع      

 كتابُ  الدiiت لھذه  السابقة جمًعا الدراسات ولعّل أكثر مبعثرة في ثنايا الكتب،فكانت دiiتھا 

بين أصول الفقه  يدرس الواو اجدًّ  مٌ يِّ وھو كتاب قَ  ،لمفيدة في الواو المزيدة للعIئيالفصول ا

تكمل ما سبقھا  ھنا جاءت ھذه الدراسة نْ ومِ  .دiiتھا الواو وبعضَ  فيه مؤلفه معانيَ  رَ كَ ذَ  والنحو،

ى خدم لترجيح معنً ستَ الترجيح التي تُ  دَ ن قواعيِّ بَ ُت و  دiiت الواو على اختIف معانيھا، تجمع ،

  .رَ على آخَ _من معاني الواو _

  

  :منھج الدراسة

دراسة بعض النصوص الشرعية واستنباط معاني الواو وذلك ب: اiستنباطيالمنھج  -١

 .ودiiتھا فيھا

وذلك بتَتَبُّع نصوص الشرع واستقراء معاني الواو فيھا؛ لترتيبھا : المنھج اiستقرائي -٢

  .تھا، واiستفادة من ھذا الترتيب في الترجيححسب شھر



  تعريف بمفردات العنوان: التمھيد                  

  

  :قبل البدء بدراسة أي موضوع � بد من تحديد مفردات عنوانه

  : ال+م أص+ن الدال و و ، ) دلّ  (من الفعل  ھي و ، جمع د�لة : د��ت

  :منه المعاني ا9تية و ، ١ " إبانة الشيء بأمارة تتعلمھاأحدھما  "

  .الھدى تبيّن الحق من الباطل و ، ٢إذا ھدى َدلَّ ف+ن : يقال

  .ويفتخر الشخص بإبانة مزاياه على غيره ، ٣َدلَّ إذا افتخر و

لَّة المنّة و   .يبين على صاحبھا للنعمة أثر عادةً ما يظھر و و ، أي النعمة ٤ الدَّ

  .بأن أبان له قدًرا كبيًرا من المحبة ، ٥ أدّل عليه أوثق بمحبته فأفرط عليه و

  .تكون بإبانة صلة الربط بين الحميمين و ، ٦ كبه على حميم لّ دِ ة ما تُ الدالَّ  و

أظنھا من  و ، بأن يتبين أصول ھذا العلم حتى يرسخ فيه ؛ ٧ رسوخه فيھا الدِّلّيلى علمه بالد�لة و و

لِّيل   .لمن برع في علم المنطق ) ِمنطيق ( : كقولنا وھي صيغة مبالغة تدل على التكثير، ، الدِّ

  . ٨ ھي الدَّلَّى و ، البيضاء َحّجةالمَ الّدلِيلة  و

  .الكشف إبانة و ، ٩ الكاشف ھو المرشد و و ، دليل و ، اسم الفاعل دالّ  و

  . ١٠ اhمارة في الشيء لِيلالدَّ  و

      

  :منه و ، ١١ اضطراب في الشيء : اhصل ا9خر و       

  .١٢ تََدْلَدَل الشيء إذا اضطرب : قولھم

 وإ� بتمايل ذلك � يكون  و ، ما بھا خ+ف كأنھا مخالفة و ، ِشْكل لمرأة جرأتھا في تغنج ود�ل ا و

  . ١٣ اضطراب

  .١٤ في الحرب ف+ن يُِدّل على أقرانه : من ھذه الكلمة و

                                                

، ٢م، ج١٩٧٩=ھـ١٣٩٩، ت عبد الس+م محمد ھارون، دار   الفكر، معجم مقاييس اللغة، )ھـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زكريا ١
  .٢٥٩ص

 ).َدْللَ (، مادة ٢٤٨، ص١١، دار صادر، بيروت، ملسان العرب جمال الدين بن مكرم بن منظور ، ٢
 .المصدر نفسه ٣
 .ر نفسهالمصد ٤
 ).٢٤٩_٢٤٧(المصدر نفسه، ص ٥
 .المصدر نفسه ٦
 .المصدر نفسه ٧
 .المصدر نفسه ٨
 ).َدْللَ (، مادة ٧٦، ص١٩٨٧، مكتبة لبنان، بيروت، المصباح المنيرأحمد بن محمد الفيومي،  ٩

 .٢٥٩ابن فارس، معجم المقاييس، ص ١٠
 .المصدر نفسه ١١
 .٢٦٠المصدر نفسه، ص ١٢
 .٢٦٠اييس، صابن فارس، معجم المق ١٣



  .١٥ الذي يتجنى في غير موضع تجنٍّ  : الُمَدلِّل و

  

  :مثل ، لينقد توجد معاٍن أخرى � تندرج تحت أيٍّ من ھذين اhص و      

  .١٦ المنظر الوقار في الھيئة و ھو من السكينة و و ، الدَّلّ 

  .١٧ الجريء : الُمِدّل بالشجاعة و

  .١٨ انبسط : تدلّل أدّل عليه و و

  :ھو)  د��ت الواو (أقرب ھذه المعاني إلى المقصود بقولنا  و      

  .وما تكشفه لنا وتھدينا إليهمعاٍن،ن ترشدنا إليه الواو م فد��ت الواو ماالھداية،والكشف واzرشاد؛

  

الشيء اhول  و ، ة يلزم من العلم به العلم بشيء آخركون الشيء بحال " : الد�لة اصط+ًحا و        

  .١٩ " الثاني ھو المدلول و ، ھو الّدالّ 

  .٢٠ " كون الشيء بحيث يفيد الغيَر علًما إذا لم يكن في الغير مانع " : بأنھا عّرفھا الكفوي و

  .٢١ الھداية الد�لة أعم من اzرشاد و و ، الدليل ھو المرشد إلى المطلوب و

  .د بھا ھنا الواو بوصفھا حرفًا من حروف المعانيقصَ يُ  و :الواو

  .وغيرھما التنبيه، )وي(و الندبة، )وا( مثل ، zخراج الواو المركبة :المفردة

  .واو الفاعلو  واو الجمع، بھا جويخر :تدخل على أول الكلمةالتي 

أي أن ھذا البحث يدرس د��ت الواو من ناحية أصول الفقه  :دراسة أصولية تطبيقية

  .وتطبيقاته الفقھية

  

              

  

  

                                                                                                                                          
  .المصدر نفسه ١٤
 ).٢٤٨،٢٤٩(انظر ابن منظور، لسان العرب، ص ١٥
 .٢٤٨المصدر نفسه، ص ١٦
 .المصدر نفسه ١٧
 .٢٤٧المصدر نفسه،  ١٨
م، ١٩٩٢=ھـ ١٤١٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢، ت إبراھيم اzبياري، طالتعريفات، )ھـ٨١٦ت(علي بن محمد الجرجاني ١٩

 .١٣٩ص
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١عدنان درويش ومحمد المصري، ط.، ت دالُكلّيّات، )ھـ١٠٩٤ت(حسيني الكفَويأيوب بن موسى ال ٢٠

 .٤٣٩م، ص١٩٩٢=ھـ١٤١٢
 .٢٦٠ابن فارس، معجم المقاييس، ص ٢١



  

  

  ة للواوالمعاني الحقيقي: الفصل ا4ول          

  

  

  :فيه أربعة مباحثو      

  .مطلق الجمع:اhول

  .الحال:الثاني

  .ا�بتداء:الثالث

  .وا�عتراض دح والجحودالم:الرابع

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

   



                   

  مطلق الجمع:المبحث ا4ول                 

  

  :ة مطالب ومسألتانوفيه ث+ث      

  .الجمع مطلقفي إفادة الواو  علماءلآراء ا :اhولالمطلب 

  .د��ت مطلق الجمع :الثانيالمطلب 

  .بين اzنشاء والخبر العطف: المسألة اhولى

  .عود المعطوف إلى اhقرب دون اhبعد: المسألة الثانية

  .أمثلة مطلق الجمع :الثالثالمطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الجمع مطلقَ في إفادة الواو  علماءآراء ال :المطلب ا4ول  

  

  :الرأي ا4ول

  

ابن  و ، ٢٢ كالجصاص ، و به قال جمھور العلماء ، التشريك الواو العاطفة تفيد مطلق الجمع و      

 الفتوحي و ، ٢٧البخاري و ، ٢٦ ا9مدي و ، ٢٥ ابن حزم و ، ٢٤ ابن أمير الحاج و ، ٢٣ عقيل الحنبلي

كابن ھشام النحويين  جمھور ، و ٣٢ القرافي و ، ٣١ التفتازاني و ، ٣٠ الرازي و ، ٢٩العطار ، و ٢٨
   .، و غيرھم  ٣٦، و المزني  ٣٥المرادي  ، و ٣٤الرماني  ٣٣

        

  

  

  

                                                
ضبط نصوصه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه  ،)الفصول في ا4صول(أصول الجّصاص، )ھـ٣٧٠ت(أحمد بن علي الجّصاص الرازي ٢٢
 .٢٩، ص١م، ج٢٠٠٠=ھـ١٤٢٠، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،١محمد تامر، ط محمد.د

، مؤسسة الرسالة، ١عبد هللا التركي، ط.، ت دالواضح في أصول الفقه ،)ھـ٥١٣ت(علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  ٢٣
 .١١٤، ص١م، ج١٩٩٩=ھـ١٤٢٠بيروت،

 .٣٩، ص٢رح تحرير الكمال بن الھمام، جش التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،  ٢٤
، دار ا9فاق الجديدة، بيروت، ١د إحسان عبّاس، ط.، قّدم له أاHحكام في أصول ا4حكام، )ھـ٤٥٦ت(علي بن أحمد بن حزم ٢٥

 .٥١، ص١، ج١م، م١٩٨٠=ھـ١٤٠٠
شراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ، راجعھا ودققھا جماعة من العلماء بإاHحكام في أصول ا4حكامسيف الدين علي ا9مدي،  ٢٦

 ).٩٦،٨٨(، ص١م، ج١٩٨٠=ھـ١٤٠٠
، طبعة جديدة باhوفست، دار الكتاب كشف ا4سرار عن أصول فخر اHسJم البزدوي، )ھـ٧٣٠ت(ع+ء الدين عبد العزيز البخاري ٢٧

 .١٠٩، ص١م، ج١٩٧٤=ھـ١٣٩٤العربي، بيروت، 
م، ١٩٥٣=ھـ١٣٧٢، مطبعة السنة المحمدية، القاھرة، ١، ت محمد حامد الفقي، طالكوكب المنيرشرح تقي الدين أبو البقاء الفتوحي،  ٢٨

 .٧٣ص
، وبھامشه تقرير عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع، ومعھما تقريرات محمد حاشية العطار على جمع الجوامعحسن العّطار،  ٢٩

 .٤٦١، ص١علي بن حسين المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طه العلواني، ط.، ت دالمحصول في علم أصول الفقه، )ھـ٦٠٦ت(فخر الدين بن عمر الرازي ٣٠

 .٣٦٣، ص١م، ج١٩٩٢=ھـ١٤١٢
، ضبطه وخّرج آياته وأحاديثه شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،)ھـ٧٩٢ت(سعد الدين بن عمر التفتازاني ٣١

 .١٨١، ص١م، ج١٩٩٦=ھـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١عميرات، ط زكريا
، ت عادل عبد الموجود وعلي معّوض، قرظه المحصول نفائس ا4صول في شرح، )ھـ٦٨٤ت(شھاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  ٣٢
 .١٠٣٥، ص٣م، م١٩٩٩=ھـ١٤٢٠بيروت، _، المكتبة العصرية، صيدا٣د عبد الفتّاح أبو ِسنّة، ط.أ

 . ٥٦٩، ص ١، ت الفاخوري، دار الجيل، بيروت، جعن كتب ا4عاريب مغني اللبيب، )ھـ٧٦١ت( عبد هللا جمال الدين بن ھشام ٣٣
 .٥٩عبد الفتاح شلبي، دار نھضة مصر، القاھرة، ص.، ت دمعاني الحروف، )ھـ٣٨٤ت علي بن عيسى الرّمانيانظر   ٣٤
فخر الدين قباوة ، و محمد فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت .، ت دي في حروف المعاني الجنى الدانانظر الحسن بن قاسم المرادي ،  ٣٥

  . ١٥٩، ص
م، ١٩٨٣=ھـ١٤٠٣، دار الفرقان، عمان، ١محمد حسن عواد، ط.محمود حسني محمود، و د.، ت دالحروف انظر أبا الحسين المزني، ٣٦

  . ٩٩ص 



  

  :ينقسم أصحاب ھذا الرأي إلى مذھبين و 

  

  :المذھب ا4ول

  

أو للتقدم على  ، فھي قد تأتي للمعية على حدتھا ، بمعنى أي جمع كان ، الواو تفيد مطلق الجمع      

 ھو القدر المشترك بين التقديم و  أو للجمع المطلق عن أي قيد و ، أو للتأخر على حدته ، حدته

  .المعية التأخير و

  . ٣٩ والفتوحي ،٣٨ وابن اللحام ،٣٧ ذھب إلى ھذا الرأي اzسنوي وقد 

  

  :المذھب الثاني

  

المعية دون أن تتقيد بأحد  التأخير و تحتمل التقديم و بمعنى أنھا ، واو العطف تفيد مطلق الجمع      

زكريا  من أصحاب ھذا الرأي الشيخ و . حقيقة في القدر المشترك بين الث+ثة فُتجَعل ، ھذه المعاني

 وخلفان السيابي ، ٤٢ ومن المحدثين الدكتور محمود سعد ،٤١ الشيخ حسن العطار و ، ٤٠ اhنصاري

الواو من حروف العطف لمطلق  " : يقول الشيخ حسن العطار في حاشيته على جمع الجوامع . ٤٣

 اء زيد ونحو ج ، أو تأخر أو تقدم hنھا تستعمل في الجمع بمعية ؛ الجمع بين المعطوفين في الحكم

ھو مطلق  فتُجَعل حقيقة في القدر المشترك بين الث+ثة و ، إذا جاء معه أو بعده أو قبله ، عمرو

إن قيل بوضع الواو  ، ) حذًرا من ا�شتراك ( قوله و . ٤٤ " المجاز حذًرا من ا�شتراك و ؛ الجمع

ك+م  ، و ٤٥ ضعھا hحدھاإن قيل بو ، )والمجاز( قوله و ، لكل واحد من المعاني الث+ثة على حدته

 السيابي ، و ذكر ٤٦ الشيخ زكريا اhنصاري قريب مما جاء به_  من حيث المعنى _العطار ھذا 

                                                
، منشورات ١، ت محمد حسن إسماعيل، طالتمھيد في تخريج الفروع على ا4صول، )ھـ٧٧٢ت(انظر جمال الدين عبد الرحيم اzسنوي ٣٧

 .٢٨٤م، ص٢٠٠٤=ھـ١٤٢٥محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، ضبطه وصّححه محمد القواعد والفوائد ا4صولية وما يتعلق بھا من ا4حكام الفرعية، )ھـ٨٠٣ت(انظر ع+ء الدين بن اللحام البعلي  ٣٨

 .١١١ن، دار الكتب العلمية، بيروت، صشاھي
 .٧٤انظر الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ص ٣٩
 .٦٥، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، صغاية الوصول شرح لب ا4صول، )ھـ٧٢٦ت(زكريا اhنصاري الشافعي ٤٠
  .٤٦١، ص١حسن العطار، حاشية العطار، ج ٤١
 .٢٤، منشأة المعارف، ا�سكندرية، صطائف الفقهحروف المعاني بين دقائق النحو ولمحمود سعد، .د ٤٢
 .١١٦م، ص١٩٨٢=ھـ١٤٠٢، وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمان، فصول ا4صولخلفان بن جميل السيابي،  ٤٣
 .٤٦١، ص١العطار، حاشية العطار، ج ٤٤
 .٤٦١، ص١انظر محمد علي بن حسين المالكي في تقريراته على حاشية العطار، حاشية العطار، ج ٤٥
 .٦٥انظر زكريا اhنصاري، غاية الوصول، ص ٤٦



أي ا�جتماع في  ، الواو لمطلق الجمع " : يقول الدكتور محمود سعد و . ٤٧ ك+ًما بنفس المعنى

 عمرو جاء زيد و " : فقولك ، أو سبق أحدھما ، الفعل من غير تقييٍد بحصوله من كليھما في زمان

استُِدل لذلك بأن التثنية مختَصرة من  و ،...أو آخًرا �أوّ  أو زيًدا ،يحتمل على السواء أنھما جاآ مًعا "

فكذلك  ، � تأخير � د�لة في لفظھا على تقديم و و ، فكما تحتمل ث+ثة معانٍ  ، بالواو العطف

  .٤٨ " العطف بھا

  

  

  :معأدلة القائلين بمطلق الج

  

  :للقائلين بمطلق الجمعوأھم ما يستدل به 

 فإنھا تستعمل في مواضع � يصح ،  ٤٩النقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمال الواو )١

  .٥٠اhصل في اzط+ق الحقيقة و ، فيھا الترتيب أو المقارنة

  

θ#) " : تعالى  لو كانت الواو العاطفة للترتيب لما صح قوله )٢ è= äz÷Š$#uρ šU$ t6ø9 $# #Y‰¤fß™ (#θ ä9θè%uρ ×π ©Ü Ïm 

ö� Ï�øó‾Ρ ö/ ä3s9 öΝä3≈u‹≈sÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™uρ tÏΖÅ¡ ósßϑø9 θ#) :"في آية،وقوله في آية أخرى] ٥٨:البقرة"[ ∪∇∋∩ #$ ä9θ è%uρ 
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  .٥١متقدًما والمتأخرِ  متأخًرا،
  ھناك ما يمنع من حملھا على غيره    فليس إن كانت الواو للترتيب، : ولـل أن يقـلقائ و        

  .٥٢تجّوًزا    

والحاصل أن  .فأدلة القول بمطلق الجمع أقوى وأظھر إ� أنه غير واقع؛ ھذا ممكن عق+، :نقول    

  .اوتُحَمل على غيره تجّوزً  الواو للجمع المطلق،

   وثّمة  .٥٣إذ � ترتيب فيه ؛)تقاتل زيد وعمرو( :ن قول القائلـلو كانت الواو للترتيب لما َحسُ  )٣

  ال ذلكـمث و ،ن التعبير عنھا إ� بحرف يدل على الجمع المطلقـيحسـرة � تعبيرات كثي    

                                                
 .١١٦، صفصول اhصول ،انظر خلفان السيابي ٤٧
 .٢٤، صحروف المعانيمحمود سعد، .د ٤٨
  .١٨٠، ص١، ج)المطبوع مع شرح التلويح على التوضيح( التنقيح في أصول الفقه، )ھـ٧٤٧ت(عبيد هللا بن مسعود المحبوبي  ٤٩
  .١٨١، ص١جالتفتازاني، شرح التلويح،  ٥٠
  .٨٩، ص١ا9مدي، اzحكام، ج ٥١
 .٩٠المصدر نفسه، ص ٥٢
، ت علي محمد عوض وعادل أحمد عبد المعالم في أصول الفقه، )ھـ٦٠٦ت(وفخر الدين بن عمر الرازي. ٨٩ص المصدر نفسه، ٥٣

  .٤٧م، ص١٩٩٤=ھـ١٤١٤الموجود، دار عالم المعرفة، مؤسسة مختار، القاھرة، 



   وعلي طوي+  محمد :وقولنا محمد وعلي شقيقان، :قولنا و محمد وعلي يكتبان الشعر، :قولنا    

  .فكل ھذه التعبيرات � ترتيب فيھا علَمي الفقِه وأصوِل الفقه، حبّ أُ  :وقول أحدنا القامة،    

ستعمل فيما يمتنع حصول hنھا قد تُ � تفيد الترتيب؛ الواو العاطفة  " :يقول فخر الدين الرازي    

في غير  وإذا كانت حقيقة .قةواhصل في الك+م الحقي .تقاتل زيد وعمر :كقولھم ترتيب فيه،ال

  .٥٤ "دفًعا ل+شتراك الترتيب وجب أن � تكون حقيقة في الترتيب،

  

   ليس  و رو،ـعند مجيئھما مًعا أو تقدُّم عم ).جاء زيد وعمرو( :إنه كان يلزم تكذيب من قال ) ٤

  .٥٥كذلك    

  

  رأيت: ( تكريًرا ، و قوله  ) وعمًرا بعده ، رأيت زيًدا ( : إنه كان يلزم أن يكون قول القائل )٥

  .٥٦ليس كذلك و تناقًضا،) وعمًرا قبله ، زيًدا    

  

   ين ـن المعطوفَ ـالمتأخر م ار عن المتقدم وـتفسـن ا�سـواو للترتيب لما َحسُ ـلو كانت ال )٦

  .٥٧لكونه مفھوًما من ظاھر العطف ؛ بالواو    

  

        ليَُعدَّ ممتثِ+ ، و ليس) يد و عمرو إيِت بز ( : إنه كان يلزم المأموَر الترتيُب عند قول ا9مر  )٧

  .٥٨كذلك    

  

ھو  فكذلك ما وھما � يقتضيان الترتيب، إن واو العطف تجري مجرى واو الجمع وياء التثنية، )٨

  .٥٩جاٍر مجراھما

  

 باzجماع،" الواو"وليس ثَّم ما يفيده سوى  ف+ بد له من حرف يفيده، إن الجمع المطلق معقول؛ )٩

إن الجمع مطلق الترتيب بحرٍف يستقل به؛ حيث و� بد أن الجمع المطلق أولى من  .٦٠يّنفتع

بينما ليس ثّمة  ،)بعد(و)قبل(طلق الترتيب تدل عليه كلمتا كما أن م المطلق أصل باب العطف،

                                                
 .المصدر نفسه ٥٤
  .٨٩، ص١، اzحكام، جا9مدي ٥٥
 .٤٧والرازي، المعالم، ص. ٨٩، ص١ا9مدي، اzحكام، ج ٥٦
 .٨٩، ص١ا9مدي، اzحكام، ج ٥٧
 .المصدر نفسه ٥٨
 .المصدر نفسه ٥٩
  .٩٠المصدر نفسه، ص ٦٠



 و"  :يقول القاضي الباق+ني .ما يدل على الجمع المطلق ألبتة إن لم تدلَّ عليه الواو العاطفة

  .٦١..."� تفيد ترتيبًا على مھلة أو غير مھلة و إنما تفيد الترتيب،" دبع"

  

   الحاجة إلى التعبير عن المعنى اhعم أشد من  " وقد احتج فخر الدين الرازي لھذا بأن            

   hنه حيث يُحتاج إلى ذكر اhخّص يُحتاج إلى ذكر  ؛ الحاجة إلى التعبير عن المعنى اhخص     

     قد ُيحتاج إلى ذكر اhعم حيث � يُحتاج إلى ذكر اhخّص ألبتة؛ و ضمنًا، _اhعّم � محالةَ      

  .٦٢ " فكانت الحاجة إلى ذكر اhعم أشدّ      

  

جاء محمد ( :فقول القائل إننا عند اzط+ق دون قيد أو قرينة نحمل الواو على الجمع المطلق،  )١٠

  .واzط+ق أمارة الحقيقة ،م محمد في المجيء� يُفھَم منه تقدُّ  ،)وعلي من السفر

  

  :الرأي الثاني

  

الواو تفيد : اhول :وينقسم أصحاب ھذا الرأي إلى مذھبين ،واو العطف � تفيد مطلق الجمع     

وفيما يأتي  .تفيد الواو الترتيب فقط إن دخلت بين أجزاٍء بينھا ارتباط: والثاني الترتيب مطلقًا،

  :نتفصيل ھذين المذھبي

  

  :المذھب ا4ول

 كما نُِسَب إلى وأخذ بھذا الرأي بعض الشافعية كاzمام الزنجاني؛ واو العطف تفيد الترتيب،     

إلى اzمام  القول بالترتيب بَ كما نُسِ  ، ٦٤أ ھذه النسبة خطَّ  من العلماء َمن، إ� أّن  ٦٣اzمام الشافعي

ثعلب ، و أبي عمر الزاھد غ+م ثعلب ، و  قطُرب ، و" ، و ھو الرأي المنسوب إلى  ٦٥أبي حنيفة

                                                
م، ١٩٩٣=ھـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، ١، ت عبد الحميد أبو زنيد،  طالتقريب واHرشاد الصغير، )ھـ٤٠٣ت(محمد بن الطيب الباق+ني ٦١
 .٤١٧، ص١م

 .٣٧٢، ص١انظر الرازي، المحصول، ج ٦٢
، مكتبة العبيكان، ١محمد أديب الصالح، ط.، ت دتخريج الفروع على ا4صول، )ھـ٦٥٦ت(بن أحمد الزنجاني ھاب الدينانظر ش ٦٣

البرھان في أصول  ،)ھـ٤٧٨ت( )إمام الحرمين الجويني(عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف  انظرو  .٦٣م، ص١٩٩٩=ھـ١٤٢٠الرياض، 
  .١٨١، ص١ھـ، ج١٣٩٩، ١عبد العظيم الديب، ط.، ت دالفقه

  .٧٣انظر الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ص ٦٤
، راجعه محمود أبو فتح الغفّار بشرح المنار وانظر زين الدين بن إبراھيم بن نجيم،. ١٨١، ص١التفتازاني، شرح التلويح، ج انظر ٦٥

  .٦، ص٢م، ج١٩٣٦=ھـ١٣٥٥لبابي الحلبي وأو�ده، مصر، ، مطبعة مصطفى ا١دقيقة، ط



، و نسب إلى الفّراء القول بأن الواو للترتيب حيث  ٦٦"  ي و ھشام ، و أبي جعفر الدينوريالربع

  . ٦٧يستحيل الجمع 

  

لزوجته  حمله الواو على الترتيب في قول الرجل والظاھر أن سبب نسبة الترتيب hبي حنيفة     

  .٦٨حيث تبين بواحدة عنده ؛)ار فأنت طالق وطالق وطالقإن دخلت الد( :قبل المسيس

  

� يعني  ي بعض الفروع الفقھية على ھذا المعنىوُيَرّد على نسبة الترتيب له بأّن حمل الواو ف       

   .٦٩بل قد يكون الَحْمل لدليل خارجّي رّجح ھذا المعنى المجازي ، رة َحْملھا حقيقةً عليهبالضرو

  

ا�فتراُق؛ إذ لو لم يُكْن كذلك  _ في مثال الط+ق السابق _ بأن موجب الك+م هلوقد يُستََدل       

 _مع إمكانيته_؛ فعدوله عن جمع الطلقات الث+ث بلفظ واحد )إْن دخلِت الدار فأنت طالق ث+ثًا( :لقال

العطف  بواو   وھذا يعني أّن اzمام أبا حنيفة اعتبر الفصل اzم+ئي  .٧٠دليل على إرادة ا�فتراق

hنه لو أراد الجمع hمكنه بكلمة  وھو الترتيب؛ ،قرينةً صالحةً لترجيح المعنى المجازي للواو

  .واحدة

 :أّن قوله وبيان ذلك :كما أّن اzمام أبا حنيفة بيَّن سبب القول بالترتيب في ھذا المثال حين قال    

 ثاني اتصل بالشرط بواسطة،ال) وطالق( :وأما قوله يتعلق بالشرط ب+ واسطة،) فأنت طالق(

وتعلق الك+م به بواسطة ھما سببا القول بوقوع تطليقة  أي أن وجود الشرط ، .٧١والثالث بواسطتين

  .واحدة في ھذا المثال

  

وثّمة َملَحظ دقيق � بّد من التنبيه عليه، وھو أّن الجمع المطلق يعني الجمع دون تقييٍد بترتيٍب أو      

أنت طالق وطالق وطالق، فالواو : فإْن قال الرجل لزوجته قبل الدخول بھا ،معيّة أو عكس ترتيب

 طلقة ت على الترتيب وقعتإْن ُحملَ و إْن ُحملَت على المعية وقعت ث+ث طلقات، في ھذه الحالة

، ث+َث طلقاتٍ ل الطلقة الواحدة مَع احتمالھا ، فإْن حملنا الواو على مطلق الجمع فإنھا ستحتمواحدة

ه ما فيه من التّضاّد واضطراب الحكم الشرعي؛ فلزم منه َحْمُل الواو على أحد معانيھا على وھذا في

                                                
 . ١٥٩،  ١٥٨المرادي ، الجنى الداني ، ص  ٦٦
 .و قد نقل ابن ھشام نسبة القول بالترتيب لھؤ�ء النحاة باستثناء أبي جعفر الدينوري .  ١٥٩انظر المصدر نفسه ، ص  ٦٧
  ).١١٥_١١٣(ص سرار،وانظر البخاري، كشف اh. ٦ص فتح الغفّار، انظر ابن نجيم، ٦٨
  .٥٢ص، حروف العطف والجر انظر محمد رزالي، د�لة ٦٩
  ).١١٥_١١٣(البخاري، كشف اhسرار، ص وانظر. ٦انظر ابن نجيم، فتح الغفّار، ص ٧٠
، دار الكتب العلمية، منشورات محمد ٢، ت أبي الوفا اhفغاني، طأصول السرخسي، )ھـ٤٩٠ت(انظر محمد بن أبي سھل السرخسي ٧١

ت محمد المبسوط ، ، ) ھـ ٤٩٠ت (محمد بن أبي سھل السرخسي  و انظر. ٢٠٢، ص١، م١م، ج٢٠٠٥=ھـ١٤٢٦بيضون، بيروت، علي 
 ٦م ، ج ٢٠٠١= ھـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت ،  ١كمال العناني ، ط . حسن إسماعيل ، قّدم له د

  .٥٢ص ،حروف العطف والجر د�لة و انظر محمد رزالي، . ١٤٩، ١٤٨، ص 



ه صاحبَا وجه التحديد، وھذا ما فَعلَه اzمام أبو حنيفة بَحْمله الواَو على الترتيب، وھو َعْين ما فعله

ھب الثاني، وتحديُدھم كما سيأتي بيانه في عرض المذ_ في َحْملھما الواَو في ھذا المثال على المعية

  .تفي كل الحا�ھم بھذين المعنَيَْين ذِ الترتيَب والمعيةَ ھنا � يدّل على أخْ 

  

  

  :أدلة القائلين بالترتيب

  

  :وأھم ما يُستَدل به للقائلين بالترتيب ث+ثة أدلة من النقل والحكم والمعنى         

  :ومنه النقل، )١

$ " : قوله تعالى_ أ yγ•ƒr' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãèŸ2ö‘ $# (#ρ ß‰àfó™ $# uρ " ]فإنه مقتٍض  ،]٧٧:الحج

  .٧٢للترتيب

             ويَُرّد عليه بأنه اقتضى الترتيب بدليل خارجي من السنة النبوية الفعلية المتبوعة 

"صلوا كما رأيتموني أصلي " :بأمر
  .٧٤فالسنة دليل رّجح المعنى المجازي ، ٧٣

$ (βÎ¨ " :لّما نزل قوله تعالى_ ب x�¢Á9 $# nο uρ ö� yϑø9 $#uρ  ÏΒ Ì�Í← !$ yèx© «!$#  "]سأل الصحابة  ،]١٥٨:البقرة     

"ابدؤوا بما بدأ هللا به " :قال بَِم نبدأ ؟:  _صلى هللا عليه وسلم_ النبي
لو� أن الواو  و ، ٧٥

  .٧٦للترتيب لما كان كذلك

فلو كانت الواو  ؛٧٧لجمع المطلقلقائلين باويرد عليه بأن سؤال الصحابة وھم أھل اللغة دليل ل

تَِمل للترتيب ولعكسه ولكن لّما كانت للجمع المطلق المح للترتيب لما     احتاجوا إلى السؤال،

فلبيان حكم _ وسلمصلى هللا عليه _ وأما جواب النبي .كان � بّد من السؤال سواء،على حدٍّ 

  .� لبيان أن الواو للترتيب لغةً  الشرع في المسألة،

                                                
 .٩٣،ص١انظر ا9مدي،اzحكام،ج ٧٢
، شرحه وصحح تجاربه وحققه محّب الدين الخطيب، رقّم فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ھـ٨٥٢ت(أحمد بن حجر العسق+ني ٧٣

، دار الريان ١ُمحب الدين الخطيب، ط كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبّه على أرقامھا محمد فؤاد عبد الباقي، راجعه قصي
 .٢٤٤، ص٧٢٤٦، ح...، كتاب أخبار ا9حاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق١٣م ، ج١٩٨٧=ھـ١٤٠٧للتراث، القاھرة، 

 .٩٤،ص١انظر ا9مدي،اzحكام،ج ٧٤
صلى هللا عليه _خرج رسول هللا:عن جابر قال:سائيوجاء في سنن الن. ولم يَرِو ھذا الحديَث بنّصه ھذا غيُر ا9مدي. انظر المصدر نفسه ٧٥

، ت السنن الكبرىأحمد بن شعيب النسائي،  ".إّن الصفا والمروة من شعائر هللا": ثم قرأ ،"نبدأ بما بدأ هللا به:" إلى الصفا وقال_ وسلم
، كتاب الحج، أبواب الطواف، ٢م، ج١٩٩١=ھـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت،١عبد الغفار البنداري وسيّد كسروني حسن، ط.د
  .٤١١، ص)٣٩٦٢/١(ح
 .٩٤، ص١انظر ا9مدي، اzحكام، ج ٧٦
  .٩٤، ص١انظر ا9مدي، اzحكام، ج ٧٧



من  :فقال_ صلى هللا عليه وسلم_ عن َعدّي بن حاتم أّن رج+ خطب عند النبيما روي _ ج

 :صلى هللا عليه وسلم_ رسول هللا فقال ،ما فقد غوىھِ ومن يَعصِ  يُِطِع هللا ورسوله فقد رشد،

 "رسوله من يَعِص هللا و و:  قُلْ . أنت الخطيبُ بئَس "
و كانت الواو للجمع المطلق لََما ل و . ٧٨

  . ٧٩ ع الفرقوق

 أنه عند  وإنما hنه معلوٌم ب+غيًّا ويَُرّد عليه بأن ھذا ليس hن الواو تفيد الترتيب حقيقةً،          

وقد أشار  من باب بيان شرفه وفضله، فإنه يُستَحسن تقديم اhھّم إن ُوِجد، عطف أمرين فأكثر،

م المعاني  اللسان يكون على إّن التقديم في  :حيث قال السھيلي إلى معنًى قريب من ھذا، حسب تقدُّ

والفضل  والسبب، والرتبة، والطبع، الزمان، :وھي والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء، في الَجنَان،

َر فيھما حتى يُتَ  ويدل عليه أن معصية هللا ورسوله � انفكاك zحداھما عن اhخرى" ،٨٠والكمال َصوَّ

كفى الشيب واzس+م  :قوَل الشاعر_  ي هللا عنهرض _ عمرعن إنكار وما ُروي  .٨١"الترتيب

ر  ،٨٢ناھيا   .حيث يتقّدم اzس+م لمزيد شرفه وكمال فضله أيًضا،بھذا فإنه يفَسَّ

وقد قال كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج  " : قالوا له روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس و_ د

θ#) " :هللا تعالى ‘ϑÏ? r&uρ ¢kptø:$# nο t� ÷Κãèø9 $#uρ ¬! " ]وكانوا من أھل اللسان٨٣]١٩٦:البقرة ،.  

  .ويُرّد عليھم بأن ابن عباس أيًضا من أھل اللغة      

معيَّن لم وھو أمرھم بترتيب  ، hن ا9ية تقتضي الجمع المطلق ؛ وإنما أنكر الصحابة عليه اجتھاده

وھو أمٌر  قرينة،نى المجازي دون للمع  في ھذا ترجيح و ، ٨٤تأِت ا9ية على ِذْكره أو التدليل عليه

  .مرفوض

 وقع بھا طلقة ،)أنت طالق وطالق وطالق( :فالزوج لو قال لزوجته قبل الدخول بھا :الحكم )٢

  .٨٥ث+ثًا  أنت طالق  : كما لو قال لھا لو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الث+ث، و واحدة،

بين قرينة الفصل ل ھو الترتيب؛ ا المجازي وويُرّد عليه بأن الواو ھنا ُحِملت على معناھ       

مع تمكنه منه قرينةً  فكان عدوله عن اhسھل ، إذ لو أرادھا ث+ثًا hمكنه بلفظ واحد ؛ الطْلقات

  .zرادته ا�فتراق

  

                                                
، مؤسسة عز الدين، ١أحمد عمر ھاشم، ط.موسى شاھين �شين و د.، ت دصحيح مسلم، )ھـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج النيسابوري ٧٨

  . ٢٧٢، ص)٨٧٠(، باب تخفيف الص+ة، ح، كتاب الجمعة٢م، م١٩٨٧=ھـ١٤٠٧بيروت، 
  .٩٤،ص١انظر ا9مدي،اzحكام،ج ٧٩
  .٢٦٧محمد إبراھيم البنّا، دار الرياض، الرياض، ص.، ت دنتائج الفكر في النحو، ) ھـ٥٨١ت(انظر عبد الرحمن بن عبد هللا السھيلي  ٨٠
 .٩٥، ص١ا9مدي، اzحكام، ج ٨١
 ).٦١، ٦٠(ص انظر الزنجاني، تخريج الفروع على اhصول، ٨٢
 .٩٥، ص١انظر ا9مدي، اzحكام، ج ٨٣
 .٩٥، ص١انظر ا9مدي، اzحكام، ج ٨٤
 .٩٤انظر المصدر نفسه، ص ٨٥



فوجب    ؛وھو أن الترتيب في اللفظ يستدعي سببًا والترتيب في الوجود صالح له :المعنى )٣

فإّن تقديم    أحد  ؛)رأيُت زيًدا،رأيُت عمًرا( :منقوض بقول القائلودليلھم ھذا  ،٨٦الحمل عليه

فيمكن أن يكون  التقديم سببه زيادة  ا�سمين في الذِّْكر � يستدعي تقديمه في نفس اhمر إجماًعا؛

عن ا9خر عند إخباره عن أو أنه تجّدد له قصد اzخبار  حبّه له واھتمامه باzخبار عنه،

  .٨٧اhول

  

  :لثانيالمذھب ا

  

فأفعال  كما في آية الوضوء، إْن دخلت الواو العاطفة بين أجزاء بينھا ارتباط اقتضت الترتيب،     

 كاhمر بالص+ة وإْن دخلت بين أفعال � ارتباط بينھا، الوضوء أجزاء فعل واحد ھو الوضوء،

 :وقال الحنابلة، وھذا الرأي نسبه الزركشي إلى ابن موسى من .ف+ تفيد الترتيب والزكاة مث+،

  .٨٨رّجحه بعض متأّخري الحنابلة

معنًى تفيد  أنه � يبيّن أيَّ  إ�ّ  وھذا الك+م يدل على أن الواو ُمشتََرك لفظّي بين الترتيب وغيره،     

  !!الواو إْن لم تُِفد الترتيب

  

 الثمانية،أوصلھا إلى  وذكر اzمام الزركشي في البحر المحيط آراًء أخرى في معنى الواو،     

  .٨٩وأّما البقيّة فتُصّب في أحد ا9راء المذكورة في البحث أھّمھا ما ذكرُت،

  

من  _أبي يوسف ومحمد بن الحسن_ومن الجدير بالذكر ھنا ما ُروي عن صاحبَي أبي حنيفة      

سبب  ويبدو أنّ  .٩٠خطأالقول بأّن المعنى الحقيقيَّ لواو العطف المعيةُ، وقد نُسب إليھما ھذا الرأي 

بأنھا تبين  ،)أنت طالق وطالق وطالق:(قبل الدخول نسبته إليھما قولھما فيمن قال لھا زوجھا

  .٩١بالث+ث

      

                                                
 .المصدر نفسه انظر ٨٦
 .٩٦انظر المصدر نفسه، ص ٨٧
يروت، منشورات ، دار الكتب العلمية، ب١محمد محمد تامر، ط.، ت دالبحر المحيط في أصول الفقهانظر بدر الدين بن بَھادر الزركشي،  ٨٨

  .٨، ص٢م، ج٢٠٠٠=ھـ١٤٢١محمد علي بيضون، 
 ).٩_٣(المصدر نفسه، ص ٨٩
  ).١٨٢،١٨١(وانظر التفتازاني، شرح التلويح، ص. ٦، ص٢انظر ابن نجيم، فتح الغفّار، ج ٩٠
حكام من دور حروف العطف في استنباط ا4 دياب سليم عمر،.وانظر د. ٥١انظر محمد رزالي، د�لة حروف العطف والجر، ص ٩١

وانظر البخاري، . ٦، ص٢وانظر ابن نجيم، فتح الغفّار، ج). ٤٥_٤٣(م، ص١٩٨٨=ھـ١٤٠٨، دار الھدى، مصر، مصادرھا الشرعية
  ).١١٥_١١٣(كشف اhسرار، ص



سببه أّن الترتيب حاصل في التكلُّم،  عندھما في ھذا المثال ويَُرّد عليه بأّن وقوع ث+ث طلقات        

ذا المثال على مطلق الجمع وقد سبق بيان ، وإنّه � يمكن َحْمل الواو في ھ�٩٢ في صيرورته ط+قًا

� يعني بالضرورة  على المعية، كما ُيَرّد عليه بأّن َحْمل الواو في بعض الفروع الفقھية ،٩٣ذلك

ويقّوي ھذا ما رواه . حملھا حقيقة على ھذا المعنى، بل قد يكون الحمل لدليل خارجي رّجح المعية

الواو بابھا الجمع حتى تقوم : يحكي عن محمد أنه قالالجّصاص في أصوله عن أبي الحسن أنّه كان 

  .٩٤د�لة ا�ستئناف

و� أعلم أحًدا من اhصوليين  .ولم يقيّد الجمَع بكونه للمعية ،أّن الواو حقيقةٌ في الجمع رَ فاعتبَ      

  .تبنى القول بإفادة واِو العطِف المعيّةَ 

  

  .٩٥واhصل فيه المعيةبأّن الواو العاطفة للجمع،  _صاحب إن ُوِجَد له_ وقد يُستَدّل لھذا الرأي      

وليس  ، � تصّح فيه المقارنة والمعية،)سّياَن قيامك وقعودك( :ويَُرّد على ذلك بأّن قول القائل     

hّن  وبناًء عليه فالواو لمطلق الجمع؛ ثّمة دليل يشير إلى أّن ھذا ا�ستخدام معدول به عن اhصل،

  .٩٦حقيقةاhصل في اzط+ق ال

  

  :الترجيح

  

ّن إفي المعنى الحقيقي لواو العطف، يترّجح الرأي القائل  و الردود عليھا بعد عرض ا9راء       

، لھا معارضٍ  لجمع المطلق؛ فھو الرأي اhقوى من حيُث اhدلةُ وعدُم وجودِ احقيقةَ واو العطف 

دود والُمعاِرضات   .بينما � تخلو أدلة ا9راء اhخرى من الرُّ

  

ُح القوُل بأّن مطلق        الجمع ھو الجمع دون قيِد ترتيٍب أو مصاحبٍة أو عكس الترتيب ،  كما َيترجَّ

فإن أفادت الواو أحد ھذه المعاني على التعيين ، كان ذلك على سبيل المجاز � الحقيقة؛ إذ اhصل 

كما _ عند البصريين  أّن كلَّ حرٍف موضوٌع لمعنًى مستقل عن معاني الحروف اhخرى ، واhصل

استعمال كل حرف فيما ُوضع له ؛ لئ+ يُفضَي إلى اللبس و إسقاط فائدة _  ٩٧ينقله العكبَري 

                                                
  .١٨٢انظر التفتازاني، شرح التلويح، ص ٩٢
  .من ھذا البحث) ١١،  ١٠(انظر بيانه ص  ٩٣
  .٢٩وانظر الجّصاص، أصول الجصاص، ص. ٥٢الجر، صد�لة حروف العطف و انظر محمد رزالي، ٩٤
  .٤٦١وانظر العطار، حاشية العطّار، ص. ٦٥انظر زكريا اhنصاري، غاية الوصول، ص ٩٥
  ).٣٩،٣٨(انظر دياب سليم عمر، دور حروف العطف، ص ٩٦
إعراب القرآن : من مؤلفاته . قد كان ضريًراھو عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا الشيخ أبو البقاء العكبَري ، وھو نحوي حنبلي المذھب، و ٩٧

_ و قد كان . العزيز ، و كتاب اللباب في النحو ، و له حواشٍ على المقامات و على مفصل الزمخشري و ديوان المتنبي ، و غير ذلك 



، و المصاحبة مستفادة من " ثم " العاطفة ، و تفيده " الفاء " ، و معلوم أن الترتيب تفيده   ٩٨الوضع

الواو العاطفة لھا أربعة معاٍن  نّ إنا كما أن عدم ا�شتراك أولى من ا�شتراك ، و قول" . مع " حرف 

اشتراك ، و نخرج منه بقولنا إنھا للقدر المشترك بين المعاني اhربعة ، فإن قيل إن إفادة الواو لكل 

ھذا القول _ معنًى من اhربعة على حدة يُحتََرز به من الوقوع في المجاز ، فالرد أنه و إن أخرجنا 

  .شتراك ، و � شك أن المجاز أولى من ا�شتراك من المجاز ، فإنه يوقعنا في ا�_ 

  

  د��ت مطلق الجمع :المطلب الثاني             

  

ِعدَّة د��ت تظھَر ثمرتھا في مطلب اhمثلة الفقھية ، و ھذه الد��ت  مطلق الجمع على لّ دُ يَ          

  :ھي 

زوجتي : (ول رجل له زوجتانقك .٩٩التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه :أو�

، وھو من باب قلفَتَط ، فالزوجة الثانية ھنا تأخذ حكم اhولى)ف+نة طالق، و زوجتي الثانية

 ؛)ولزيٍد زيارة غًدالك علَيَّ درھمان، :( ويَُمثَّل لعطف الُجَمل بقول أحدھم. عطف المفردات

  .في اليوم الُمَحدَّد_ ئلعلى القا_الحكم الُمتَرتّب على ھذا القول وجوُب زيارة زيد ف

في أصل الخبر دون الحكم في  _بين المعطوف والمعطوف عليه_واو الجمع المطلق  كرِّ شَ وتُ 

 .)لك َعلَيَّ درھمان، ولزيد عليَّ أْن أزوَره غًدا: (، كقول أحدھم١٠٠بعض حا�ت عطف الُجَمل

  :ة آراء، ھيخمسه في ا�ستثناء الوارد بعدھما ففي وأّما تشريك المعطوف والمعطوف عليه

و� يختّص باhخيرة، وھو ) عليھا المعطوفة والمعطوف(ا�ستثناء يرجع إلى الجمل كلھا :ا4ول

  .١٠٤، والطوفي١٠٣الميـ، وأخذ به الس١٠٢ومذھب الحنابلة،١٠١افعيةـمذھب جمھور الش

                                                                                                                                          
_ رحمه هللا تعالى _ وقد مات . باhصلَين و الفقه صالًحا َديِّنًا ، إماًما في اللغة و الحساب و النحو ، فقيھًا ُمناِظًرا  عارفًا _ رحمه هللا تعالى 

  .سنة ست عشرة و ستمائة و قد قارب الثمانين 
م ، ج ٢٠٠٣=ھـ١٤٢٤، دار عالم الكتب ، الرياض ،  ٢عبد هللا التركي ، ط . ، ت دالبداية و النھايةانظر عماد الدين إسماعيل بن كثير ، 

  . . ٨٥، ٨٤، ص ١٧
، ١م، ج١٩٩٥=ھـ١٤١٦، دار الفكر، دمشق، ١، طاللباب في علل البناء واHعراب، )ھـ٦١٦ت(ن العكبريانظر عبد هللا بن الحسي ٩٨

  .٤٢٤ص
َرب من لسان العرب، )ھـ٧٤٥ت(انظر أبا حيّان اhندلسي ٩٩ ، مطبعة المدني، القاھرة، ١مصطفى النماس، ط.، ت دارتشاف الضَّ

ّكا. ٦٣٣، ص٢م، ج١٩٨٧=ھـ١٤٠٨ وانظر . ١٠٩، المطبعة المدنية، مصر، صمفتاح العلوم ،)ھـ٦٢٦ت(كيوانظر يوسف بن علي السَّ
، محمد حسن إسماعيل ت ،في تخريج الفروع الفقھية على المسائل النحوية الكوكب الدري، )ھـ٧٧٢ت(جمال الدين عبد الرحيم اzسنوي

، ت محمد من تعليقات ا4صول لمنخولاوانظر محمد بن محمد الغزالي، . ١٢٧م، ص٢٠٠٤=ھـ١٤٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط
  .٨٣، ص١حسن ھيتو، ط

  .٥١، ص١، ج١انظر ابن حزم، اzحكام، م ١٠٠
،محمد بن علي إلى تحقيق الحق من علم ا4صول إرشاد الفحولانظر محمد حسن الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول، ١٠١

وانظر أحمد . ٤٩٥، حاشية ص١م، م١٩٩٩=ھـ١٤١٩ت، ، دار الكتب العلمية، بيرو١،ت محمد حسن إسماعيل،ط)ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني
م، ١٩٨٣=ھـ ١٤٠٣عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض،.، ت دالوصول إلى ا4صول، )ھـ٥١٨ت(بن علي بن برھان البغدادي

عبد الكريم .د، ت للبيضاوي في علم ا4صول شرح المنھاج، )ھـ٧٤٩ت(وانظر شمس الدين بن عبد الرحمن اhصفھاني. ٢٥١، ص١ج
، ت محيي الدين مستو في أصول الفقه اللمع، )ھـ٤٧٦ت(وانظر إبراھيم بن علي الشيرازي. ٣٩٢، ص١النملة، مكتبة الرشيد، الرياض، م



  :ويُستََدل hصحاب ھذا الرأي بأدلة أھمھا 

 ؛ ارت كجملة واحدةـطفة صإذا ُعطف بعضھا على بعض بالواو العاإّن الجمل   ) أ

  .١٠٥فإذا ُعقّبت با�ستثناء لزم َعْوده إليھا كلھا

 ، و إّن الُجَمل متى تعقّبھا شرط أو استثناء بالمشيئة عاد إليھا كلھا، فكذا ا�ستثناء) ب

عن أبي قد نقل اhصفھاني  و . ١٠٦الجامع عدم استق+ل أي واحد من ھذه الث+ثة بنفسه

ا�ستثناء بالمشيئة يرجعان إلى  أنه � خ+ف في أّن الشرط وبكر بن فورك اhصبھاني 

 . ١٠٧ كل المتعاطفات قبلھما

  ؛ فلزم منه ا�سـتثناء      إّن إعادة ا�ستثناء بعد كل جملة من المتعاطفات عيٌّ ولكنة) ج

  . ١٠٨ مرة واحدة بعد ذكر كل المتعاطفات    

     

ذھب إلى ھذا الرأي  و ، � يرجع إلى غيرھا من الجمل يختّص ا�ستثناء بالجملة اhخيرة و  :الثاني

و وّضحه  ، إ� أّن ثمة من نفى ھذا ، ١١٠ ھو الرأي المنسوب إلى الحنفية و ، ١٠٩ ابن عبد الشكور

إنما يكون في حال استقلت بنفسھا وكانت   _ عند الحنفية _ بأّن اختصاص ا�ستثناء بالجملة اhخيرة

                                                                                                                                          
، ت محمد حسن في ا4صول قواطع ا4دلة، )ھـ٤٨٩ت(وانظر أبا مظفر السمعاني .٩٨م، ص١٩٩٥=ھـ١٤١٦، ١ويوسف علي بديوي، ط

  .٣٥٣م، ص١٩٩٦=ھـ١٤١٧لرسالة، بيروت، ، مؤسسة ا١ھيتو، ط
، وأحمد بن عبد الحليم بن عبد )ھـ٦٨٢ت(، وعبد الحليم بن عبد الس+م)ھـ٦٥٢ت(انظر آل تيمية عبد الس+م بن تيمية ١٠٢

ابن  ، دار الفضيلة، الرياض، دار١أحمد الذروي، ط.، ت د)١٤سلسلة الرسائل الجامعية (، المسّودة في أصول الفقه، )ھـ٧٢٨ت(الس+م
وانظر عبد القادر بن أحمد بن . ١١٤وانظر ابن اللحام، القواعد والفوائد اhصولية، ص. ٣٥٥، ص١م، م٢٠٠١=ھـ١٤٢٢حزم، بيروت، 

. ١٢٦م، ص١٩٩٦=ھـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ت محمد أمين ضنّاوي، طإلى مذھب اHمام أحمد بن حنبل المدخلبدران، 
على روضة الناظر �بن قدامة، من مطبوعات الجامعة اzس+مية ،المدينة  مذكرة أصول الفقهلمختار الشنقيطي، وانظر محمد اhمين بن ا

، المطبعة السلفية، القاھرة، ٥، طوُجنة الُمناظر روضة الناظر، )ھـ٦٢٠ت(وانظر موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة. ٢٢٨المنورة، ص
  ).١٣٥،١٣٤(ھـ، ص١٣٩٥

، ١م، ج١٩٩٣=ھـ١٤١٣وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،  ،٣ط على ا4لفية، طلعة الشمسهللا السالمي، انظر عبد  ١٠٣
 .١٥١ص
، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١عبد هللا التركي، ط.ت د شرح مختصر الروضة،، )ھـ٧١٦ت(انظر نجم الدين أبا الربيع سليمان الطوفي ١٠٤

  .٦١٣، ص٢م، ج١٩٩٠=ھـ١٤١٠
  .٢٥٤، ص١بن برھان، الوصول، جانظر ا ١٠٥
، دار المنار ١، ت عبد الس+م أبي ناجي، طمن المحصول في أصول الفقه الحاصلانظر تاج الدين محمد بن الحسين اhرموي،  ١٠٦

  .٣٤٧، ص٢م، ج٢٠٠٢ليبيا، _ اzس+مي، بنغازي 
، ت عادل عبد الموجود، وعلي معّوض، ا4صولالكاشف عن المحصول في علم  ،)ھـ٦٥٣ت(انظر محمد بن عبّاد الِعجلي اhصفھاني ١٠٧

  .٤٦٠، ص٤م، ج١٩٩٨=ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ١د محمد عبد الرحمن مندور، ط.قّدم له أ
لمحصول و له كتاب ھو أبو عبد هللا محمد بن عباد العجلي ، ينتھي نسبه إلى أبي دلف الشافعي ، نزيل مصر و صاحب التصانيف ، شرح ا

له يد طولى في العربية والشعر، ولد بأصفھان سنة عشرة وستمائة ، . اhصلين والخ+ف والمنطق ، وغيرھا : الفوائد في العلوم اhربعة
م على واشتغل فيھا في جملة من العلوم وفاق نظراءه، ثم رحل إلى بغداد واشتغل في الفقه على الشيخ سراج الدين الھرقلي، و في العلو

الشيخ تاج الدين اhرموي، ثم ذھب إلى الروم وأخذ الجدل والحكمة على الشيخ أثير الدين اhبھري، ثم ذھب لمصر وأخذ عنه جماعة، وقيل 
  .في العشرين من رجب سنة ثماٍن وثمانين و ستمائة وله اثنتان وسبعون سنة_ رحمه هللا_توفي . إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه

 ٥م ، ج ١٩٧٩= ھـ ١٣٩٩، دار المسيرة ، بيروت ،  ٢ط  شذرات الذھب في أخبار من ذھب ،، ) ھـ ١٠٨٩ت (الف+ح بن العماد  انظر أبا
  . ٤٠٧،  ٤٠٦، ص 

 .٢٣٠انظر الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص ١٠٨
، المطبعة اhميرية، مصر، ١، طفي أصول الفقه بشرح مسلّم الثبوت فواتح الرحموتانظر عبد العلي بن نظام الدين اhنصاري،  ١٠٩

  .٣٣٢ھـ، ص١٣٢٢
تيسير وانظر محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني، . ٤٩٥انظر محمد الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول، اzرشاد، حاشية ص ١١٠

  .٣٠٢، ص٢ھـ، ج١٣٥٠، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو�ده، مصر، التحرير



قد � تقتضي  تقتضي المشاركة في أصل الخبر � في جميع صفاته، و تاّمة؛ فتكون واوھا استئنافية

  . ، أي أْن تكون واًوا ابتدائية ١١١ مشاركةً أص+

  

  :ويُستدّل hصحاب ھذا الرأي بأدلة أھمھا     

إنه خ+ف  ، و ١١٢ جحد بعد ا�عتراف ، و ؛ hنه إنكار بعد إقرار إّن اhصل رّد ا�ستثناء  ) أ

،  خولَِف في الجملة اhخيرة ضرورةَ صيانة الك+م عن اللغو و ، لعموم؛ hنه ناٍف ل الدليل

  . ١١٣ فتبقى سائر الجمل على العموم

، وإما  استثناآت _ غير اhخيرة _ للجمل نضمر، فإما أْن  لو عاد ا�ستثناء إلى كل الجمل  ) ب

اني باطل الث ، و اhول باطل hّن اzضمار خ+ُف الدليل ، و ا�ستثناُء المذكور صريًحا

؛ فالعامل في نصب المستثنى ما تقّدم على  hنه يؤدي إلى اجتماع عاملين على معمول واحد

،  ، فلو عاد إلى كلھا �جتمع على معمول واحد عام+ن حرف ا�ستثناء من الفعل أو تقديره

 . ١١٤ ھو ُمحال و

قسم أصحاب ھذا الرأي إلى ين ، و حد اhمرينيجب التوقف حتى تقوَم القرينة الُمَعيّنة h :الثالث

  :فريقين حسب علّة القول بالتوقف

أّن ا�ستثناء الواقع بعد الجمل  حجته في ذلك ، و نُِسَب ھذا الرأي للمرتضى من الشيعة  ) أ

  . ١١٥ رجوعه إلى الجملة اhخيرة مشتََرك لفظي بين رجوعه إلى الكل و

، أھو موضوع  ول ا�ستثناءحجته في ذلك عدم العلم بمدل ، و ١١٦ نُِسَب للقاضي الباق+ني  ) ب

ھو أيًضا ما ذھب إليه  و . ١١٧ ، أم لرجوعه إلى الجملة اhخيرة فحسب لرجوعه إلى الكل

 . ١١٨ عبّر عنه بعدم معرفة الحقيقة فيه من المجاز ، و الغزالي

  . ١٢٠ تاج الدين اhرموي ، و ١١٩ ابن قاوان الشافعي و ذھب إلى القول بالوقف

                                                
، دار البشير، ١حسن موسى الشاعر، ط.، ت دفي الواو المزيدة الفصول المفيدة، )ھـ٧٦١ت(دين بن كيكلدي الع+ئيانظر ص+ح ال ١١١

  .٤٣، ص٢وانظر ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج. ١١٩م ، ص١٩٩٠=ھـ١٤١٠عّمان، 
  ).٢٥٣،٢٤٩(، ص١انظر ابن برھان، الوصول، ج ١١٢
  .٣٤٧، ص٢انظر اhرموي، الحاصل، ج ١١٣
  .انظر المصدر نفسه ١١٤
وانظر . ٣٤٤، ص٢انظر اhرموي، الحاصل، ج و. ٤٩٥انظر محمد الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول، اzرشاد، حاشية ص ١١٥

  .٣٩٣، ص١اhصفھاني، شرح المنھاج، م
  .المصادر نفسھا ١١٦
  .٣٩٣، ص١، شرح المنھاج، ماhصفھاني انظر و. ٤٩٥انظر محمد الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول،اzرشاد، حاشية ص ١١٧
في  المستصفى، )ھـ٥٠٥ت(انظر محمد بن محمد الغزالي و. ٤٩٥انظر محمد الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول،اzرشاد، حاشية ص ١١٨

  ).٢٦١،٢٦٠(م، ص١٩٩٣=ھـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طبعه وصححه محمد عبد الشافي، طعلم ا4صول
، دار النفائس، عّمان، ١الشريف سعد الشريف، ط.، ت دالتحقيقات في شرح الورقات ،)ھـ٨٨٩ت(ي بن قاوانانظر الحسين الكي+ن ١١٩

 .٢٧٢م، ص١٩٩٩=ھـ١٤١٩
  .٣٤٦، ص٢انظر اhرموي، الحاصل من المحصول، ج ١٢٠

رحمه _ بن الخطيب ، و كان و اhرموي ھو تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد هللا اhرموي ، من شيوخه اzمام فخر الدين 
بارًعا في العقليات ، اختصر كتاب المحصول و سماه الحاصل ، و كانت له حشمة و ثروة و وجاھة و فيه تواضع، و كان من _ هللا تعالى 

م سنة ست و و كانت واقعة التتار في مُ ، فرسان المناظرين ، استوطن بغداد و درس بالمدرسة الشريفية و توفي بھا قبل واقعة التتار  حرَّ



  :قف بأدلة أھمھاويستدل للقائلين بالو    

  .١٢١إّن ا�ستثناء قد ُعِھد في العربية مرة عائًدا إلى الجمل كلھا، وأخرى إلى اhخيرة وحدھا  ) أ

قياًسا على الحال والظرف، فإنھما قد يعودان إلى اhخيرة أو إلى الكل، وكذا ا�ستثناء،   ) ب

 .١٢٢بجامع أنه فضلةٌ في الك+م مثلھما

في  تباط رجع ا�ستثناء إلى الجميع، وإن كانت كل جملة مستقلةً إْن كان بين الجمل تعلّق وار :الرابع

، ١٢٣ومن أصحاب ھذا الرأي أبو الحسين البصري. ذاتھا تاّمة المعنى، رجع إلى اhخيرة وحدھا

أيًضا أبو عبد هللا محمد  ، وأخذ به١٢٥، وقد نسبه للقاضي عبد الجبار١٢٤وابن برھان البغدادي

إْن تعقب ا�ستثناء جم+، فإن كان : zسنوي مع تفصيل أكثر، حيث قال، كما أخذ به ا١٢٦اhصفھاني

فإن اختلف المعمول أيًضا، : العامل فيھا واحًدا عاد ا�ستثناء إلى كل جملة، وإن اختلف العامل يُنَظر

خاصة، وإن اتحد المعمول ففيه رأيان، يقضي أحدھما برجوعه ل�خيرة عاد ا�ستثناء ل�خيرة 

ولكنه لم يذكر رأيه في حالة اخت+ف العامل واتحاد . ١٢٧ا9خر يقضي برجوعه للكل خاصة، والرأي

  .المعمول

طويل رجع ا�ستثناء إلى اhخيرة خاصة، وإ� فإنه يرجع إن فصل بين المعطوفات ك+م  :الخامس

  .١٢٨إلى الكل، وھذا الرأي منقول عن إمام الحرمين

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
خمسين و ستمائة ، عاش قريبًا من ثمانين سنة ، و ُذكِر أنه توفي سنة خمس و خمسين و ستمائة ، كما ذكر أنه توفي سنة ث+ث و خمسين و 

  .ستمائة 
رسالة ، ، مؤسسة ال ١١محيي السرحان ، ط .بشار معروف ، و د.، ت د سير أعJم النبJء، ) ھـ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد الذھبيانظر 

. ، ت دطبقات الشافعية ، ) ھـ ٨٥١ت (و انظر أبا بكر تقي الدين بن قاضي شھبة .  ٣٣٤، ص  ٢٣م ، ج ١٩٩٦=ھـ ١٤١٧بيروت ، 
  . ١٥٢، ص  ٢م ، ج١٩٧٩=ھـ١٣٩٩الھند ، _، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ١الحافظ عبد العليم خان ، ط 

  ).٣٤٩،٣٤٨(، ص٢من الحصول، جانظر اhرموي، الحاصل  ١٢١
  .٣٤٩انظر المصدر نفسه، ص ١٢٢
، ت محمد حميد هللا وعاونه محمد بكر وحسن حنفي، المعھد في أصول الفقه المعتمد ،)ھـ٤٣٦ت(انظر محمد بن الطيب البصري ١٢٣

  .٢٦٥، ص١م، ج١٩٦٤=ھـ١٣٨٤العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 
  .٢٥٥، ص١وصول، جانظر ابن برھان البغدادي، ال ١٢٤
  .انظر المصدر نفسه ١٢٥
  .٤٥٩،ص٤انظر اhصفھاني،الكاشف عن المحصول،ج ١٢٦
  .١٦٩انظر اzسنوي، الكوكب الدري، ص ١٢٧
  ).١٧٠،١٦٩(انظر المصدر نفسه، ص ١٢٨



  :الترجيح

    

واو العطف إْن َعطَفت بين مفردات فإنھا تفيد التشريك بين  الراجح في ھذه المسألة أنّ      

المتعاطفات، وبالتالي اشتراكھا فيما يتبعھا أو يسبقھا من استثناء أو شرط أو تخصيص؛ �فتقار 

فإْن كان في المعطوفة : المعطوف في ھذه الحالة إلى المعطوف عليه، وإن َعطَفَت بين جمل ننظر

، وكذلك إْن كان في لى المعطوف عليھا رجع ا�ستثناء إلى الجميعأو اسم إشارة يعود إ ضمير

 _في ھذه الحا�ت_المعطوفة محذوٌف قُدَِّر من خ+ل فھم الجملة المعطوف عليھا؛ �فتقار المعطوفة 

، وتوقُّفھا في الفھم عليھا، وإْن لم يوجد رابط بين الجملتين من ضمير ونحوه، المعطوف عليھاإلى 

وكذلك إْن ُرِبط بين الجمل بالواو ا�بتدائية، فإّن ا�ستثناء . اء بالجملة اhقرب إليهاختّص ا�ستثن

  .يقتصر َعْوُده على اhخيرة

  

ويرّجح ذلك أيًضا أّن الخ+ف بين اhصوليين في َعود ا�ستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة، لم       

� تُعاقب إخوتك وأبناءك إ� :(؛ فقولنا نى الشرطيَْجِر على الشرط ، مع أّن ا�ستثناء أحيانًا يفيد مع

، )عاقب إخوتك وأبناءك إْن كذبوا:(، وكقولنا)� تعاقب إخوتك وأبناءك إْن صدقوا:(، كقولنا)الكاذبين

ولّما كان ). عاقب إخوتك وأبناءك إ� الصادقين(وھاتان الجملتان الشرطيتان تُساويھما أيًضا جملة

ا�ستثناء، بل إنه يمكن اعتبار الشرط أحيانًا نوًعا من ا�ستثناء كما في  ھذا الشبه بين الشرط وبين

ي َعْوده إلى جميع المتعاطفات ا�ستثناء من اليمين، كان اhصل أْن يأخذ ا�ستثناء حكم الشرط ف

في المثال  على اzخوة اhبناء أما المفردات فمثالھا عطف ، مفرداٍت كانت أو ُجَم+،لهقََبْ◌◌ْ 

أھب ُسُدَس أموالي zخوتي، وأوصي بسُُدسھا hعمامي :(وأما عطف الجمل فكقول أحدھم السابق،

  ).إ� المتزّوجين

  

كما أنه � يُستَساغ أبًدا إعادة ا�ستثناء في كل جملة من المتعاطفات، �سيّما أّن الُجَمل قد        

وألف لط+ب العلم، وألف أتصّدق بألف دينار للفقراء، وألف للمرضى، :(تكثر، فقد يقول أحدھم

إْن أراد _، فلو قلنا أّن ا�ستثناء ھنا يعود ل�خيرة خاّصة، فإّن القائل سيقول)لليتامى إ� الفاسقين

أتصّدق بألف دينار للفقراء إ� الفاسقين، وألف للمرضى إ� الفاسقين، وألف :(عودة ا�ستثناء للجميع

، وليس ھذا ُمْستَساًغا أبًدا، و� ھو من )الفاسقين لط+ب العلم إ� الفاسقين، وألف لليتامى إ�

الجملة  اhساليب المعھودة في لغتنا؛ فلَِزم ا�قتصار على استثناء واحد للجميع، وإْن أراد َعْوده إلى

للفقراء، وألف  أتصّدق بألف دينار: اhخيرة خاّصة أعاد الفعل فيھا لتستقّل عن سابقاتھا، فيقول

  .العلم، وأتصدق بألف دينار لليتامى إ� الفاسقينللمرضى، وألف لط+ب 



  

، وفي حال عطف الصفات ١٢٩تقوية المعنى وتأكيده في حال عطف الشيء على مرادفه: ثانيًا

فأما الصفات :" على بعضھا، ولكنّه قليل، وفي ھذا يقول يحيى العلوي) لموصوف واحد(المتعددة 

ما قّل العطف فيھا، hّن الصفة جارية مجرى ، وإنّ ...بعضھا على بعض فاhكثر أنه � يُعطَف

فإنّك حين . ١٣٠"ويجوز عطف بعضھا على بعض باعتبار المعاني الّدالّة عليھا... الموصوف،

مررُت بشخٍص اجتمَع فيه الكرم والعقل : ، فھذا معناه)َمَرْرُت بزيد الكريم، والعاقل، والعالم:( تقول

غيُر ذات على ذات واحدة ھي زيد، إ� أّن ذات الكرم والعلم، ومع أّن ھذه الصفات الث+ثة تدل 

العقل، وذات كل واحدة من ھاتين الصفتين ليست ھي ذاُت العلم، فقد اجتمع في الصفة د�لتھا على 

  .١٣١ذات الموصوف، ود�لتھا على معنًى في الذات

  

و الجمع بين تعطي معنى التثنية أو الجمع؛ فالواو بين المختلفات كألف التثنية و وا: ثالثًا

  .١٣٢المتشابھات

  :المغايََرة والُمناَسبة: رابًعا

فيُقَصُد بھا المغايرة في الذات؛ أي أّن الشيء � يُعَطف على ذاته، ولكن على  ةأما المغاير        

ما اzشارة إلى  ، و في معانيھا ، وكذلك إْن ُعِطَف بين مترادفات فإنه يُقَصد به المغايرة ١٣٣ غيره

  :وفي اشتراط المغايرة في المتعاطفات رأيان فروقات لطيفة ،بينھا من 

 ي الذات بين المتعاطفات، و من أصحاب ھذا الرأي� تشترط المغايرة ف )١

  . ١٣٥، و ابن قدامة  ١٣٤الداودي

وھو الرأي الراجح؛ hّن وظيفة  .١٣٦تشترط المغايرة، وھو رأي جمھور العلماء )٢

ا كان الحكم أو الخبر ثابتًا hمٍر ما، ، فإذالعطف إشراك أمرين فأكثر بحكم أو خبر

  .لم تَُعْد ھناك حاجةٌ لعطفه على نفسه، وصار الك+م عبثًا

                                                
  .٥٧٣، ص١انظر ابن ھشام ، مغني اللبيب ، ج ١٢٩
، أشرفت على مراجعته جماعة من العلماء بإشراف اHعجازالمتضّمن 4سرار البJغة وعلوم حقائق  الطرازيحيى بن حمزة العلوي،  ١٣٠

  .٣٤، ص٢الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
  .انظر المصدر نفسه ١٣١
 .٣٦٦، ص١وانظر الرازي، المحصول، ج. ١٣٠انظر اzسنوي، الكوكب الدري، ص ١٣٢
، عالم الكتب، مكتبة ھادي الھ+لي.ت د البيان،في علم المعاني والبديع و التبيان، )ھـ٧٤٣ت(انظر شرف الدين بن محمد الطيبي ١٣٣

مكتبة وھبة، القاھرة، /، دار التضامن٢ط، )دراسة بJغية(د��ت التراكيبمحمد محمد أبو موسى، .وانظر د. ١٣٠النھضة العربية، ص
  .٢٩٤م، ص١٩٨٧=ھـ١٤٠٨

صي ُمحب الدين الخطيب، رقّم كتبه وأبوابه ،راجعه قفتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ھـ٨٥٢ت(انظر أحمد بن حجر العسق+ني ١٣٤
، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل، ١م ، ج١٩٨٦=ھـ١٤٠٧، دار الريان للتراث، القاھرة، ١وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، ط

  .١١٥، ح٢٥٤ص
  . ١٣٠، ص  ٧، ج  م١٩٨١= ھـ ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، المغني ، عبد هللا بن أحمد بن قدامة ،  ١٣٥



  :وفي جواز عطف الصفة على الموصوف رأيان    

يجوز عطف الصفة على الموصوف، ويفيد تأكيد لصوق الصفة بموصوفھا، و به قال  )١

  .١٣٧الزمخشري

، ١٣٨و به قال ابن ھشاممھور العلماء، وھو رأي ج� يجوز عطف الصفة على الموصوف، )٢

بحجة أّن ورود الواو بين الصفة والموصوف يمنع . ١٤٠، والسّكاكي١٣٩والعلوي

و أّن الصفة جارية مجرى الموصوف، وإنه � يجوز عطف الشيء على  ،١٤١الوصفية

 .١٤٢ذاته

غير  وھم أن المعطوف، و hن عطف الصفة على موصوفھا ي قوة دليلهوالرأي الثاني ھو الراجح ل

جاء علي و : (المعطوف عليه ، مما يؤدي إلى اضطراٍب في فھم المقصود ، ففي قول الشخص 

  .يتبادر إلى ذھن السامع مجيء شخصين ) زميلي

  

، بحيث إذا ُذِكَر اhول )غالبًا(وأما المناسبة فتعني وجود ع+قة بين المعطوف والمعطوف عليه      

ومع أنه قد ُيجَمع بواو . أو ما أشبه ذلك شبيھَْين أو متقابلَْين تبادر الثاني إلى الذھن، كأْن يكونا

العطف بين أمرين � مناسبة بينھما، إ� أّن ھذا من اhمور الُمخلّة بالب+غة، ومما يُعاب على 

  .١٤٣قائله

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
  .٢٩٤، صد��ت التراكيبمحمد أبو موسى، .وانظر د .١٣٠انظر الطيبي، التبيان، ص ١٣٦
، دار ١عائض العمري، ط.، ت دفي حروف المعاني مصابيح المغاني، )ھـ٨٢٥ت) (ابن نور الدين(انظر محمد بن الخطيب الموزعي  ١٣٧

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، )ھـ٥٣٨ت(هللا الزمخشري وانظر محمود بن عمر جار. ٥٣١م، ص١٩٩٣=ھـ١٤١٤المنار، 
، ٥٤٨(، ص٢م، ج١٩٩٥=ھـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ت محمد عبد الس+م شاھين، طوعيون ا4قاويل في وجوه التأويل

٥٤٩.(  
  .٥٨٤، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ١٣٨
  .٣٤، ص٢انظر يحيى العلوي، الطراز، ج ١٣٩
 .١٢٠، المطبعة الميمنية، مصر، صمفتاح العلوم، )ھـ٦٢٦ت(يوسف بن علي السكاكيانظر  ١٤٠
  ).٥٨٥، ٥٨٤(، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ١٤١
 .٣٤، ص٢انظر يحيى العلوي، الطراز، ج ١٤٢
). ١٣١،١٣٠(ص وانظر الطيبي، التبيان،). ١٨٨_١٨٥(، دار النھضة العربية، بيروت، صعلم المعانيعبد العزيز عتيق، .انظر د ١٤٣

. ٢٢٥، مكتبة سعد الدين، دمشق، صد�ئل اHعجازوانظر عبد القاھر الجرجاني، ). ٣١١،٣١٠(، ص٣وانظر يحيى العلوي، الطراز، ج
، دار ومكتبة الھ+ل، بيروت، ٢علي بو ملحم، ط.د، ت في علوم البJغة اHيضاح، )ھـ٧٣٩ت(وانظر ج+ل الدين عبد الرحمن القزويني

  .١٤٦م، ص١٩٩١



  العطف بين اHنشاء والخبر :مسألة              

  

  :انفي جواز العطف بين اzنشاء والخبر رأي          

يجوز العطف بين اzنشاء والخبر، وھو الرأي المنقول عن الّصفّار تلميذ ابن  :ا4ول

، ومن ١٤٧، والمالَقي١٤٦، والشيخ الصعيدي١٤٥وذھب إليه الطاھر بن عاشور، ١٤٤عصفور

وھذا ھو اhقرب إلى واقع بناء لغة النّص : ويقول في ھذا الُمعاصرين الدكتور محمود سعد

  .١٤٨ن اzنشاء والخبر من فروق � تتعاند مع د�لة العطف الوظيفيةإبداًعا و وحيًا؛ فما بي

  

  . ١٤٩، و ھو رأي البيانيين ، وابن مالك، وابن عصفور  � يجوز :الثاني    

     

  :إ� بضوابط ھي � يجوز: الثالث     

  .١٥٠جامع بين جملة اzنشاء وجملة الخبر، وھذا عاّم في كل عطف ةيكون ثَمّ أْن  )١

، كما في عطوف فيهمإعرابي أو قيد د�لي يُراُد إشراك ال طوف عليه محلأْن يكون للمع )٢

θ#): " ا9ية ä9$ s%uρ $ uΖç6ó¡ ym ª!$# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθ ø9  .١٥١]١٧٣:آل عمران["  ∪⊃∠⊆∩ #$

 .١٥٢أْن � يكون العطف ل�شراك في أصل اzخبار )٣

 .١٥٣أْن يكون العطف بالفاء السببية؛ لشيوع ذلك في الشواھد العربية )٤

                                                
). ٥٤_٥٠(م، ص١٩٩٣=ھـ١٤١٣، مطبعة اhمانة، مصر، ١، طمسالك العطف بين اHنشاء والخبرمحمود توفيق سعد، .انظر د ١٤٤

، ت محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة المدني، مغني اللبيب عن كتب ا4عاريب، )ھـ٧٦١ت(وانظر عبد هللا جمال الدين بن ھشام
 .٤٨٢، ص٢القاھرة، ج

 دار ،التحرير والتنويروانظر محمد الطاھر بن عاشور، ). ٥٤_٥٠(سعد، مسالك العطف بين اzنشاء والخبر، ص محمود.انظر د ١٤٥
 .٥٦، ص٢، ج٢تونس، م ُسحنون،

عبد القادر .، ت دالبJغة العاليةوانظر عبد المتعال الصعيدي،). ٥٤_٥٠(محمود سعد، مسالك العطف بين اzنشاء والخبر، ص.انظر د ١٤٦
  .١٠٦، ص)المطبعة النموذجية(ا9داب حسين، مكتبة

، دار القلم، دمشق، ٢أحمد الخّراط، ط.، ت درصف المباني في شرح حروف المعاني ،)ھـ٧٠٢ت(انظر أحمد بن عبد النور المالقي ١٤٧
  .٤٧٨م، ص١٩٨٥=ھـ١٤٠٥

خذ القراآت عن الحجاج بن أبي ريحانة ، و ، أ) ھـ  ٦٣٠( و المالقي ھو أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد أبو جعفر المالقي ، ولد سنة 
توفي رحمه هللا سنة . سمع منه التيسير و غيره ، و قرأ الجزولية على ابن المفرج المالقي ، و تقدم في العربية و العروض ، و له شعر وسط

  ).ھـ ٧٠٢( 
ت محمد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر  ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ) ھـ  ٨٥٢ت ( انظر أحمد بن حجر العسق+ني 

  . ٢٠٧، ص  ١، ج 
  ).٥٤_٥٠(انظر محمود سعد، مسالك العطف بين اzنشاء والخبر، ص ١٤٨
 . ٤٨٢، ص  ٢انظر ابن ھشام ، مغني اللبيب ، ج ١٤٩
 .١٠، ص محمود سعد، مسالك العطف بين اzنشاء والخبرانظر  ١٥٠
  .١١انظر المرجع نفسه، ص ١٥١
  .مرجع نفسهانظر ال ١٥٢
  .انظر المرجع نفسه ١٥٣



تتفق الجملتان المعطوفتان معنًى، فإنه يجوز عطف إنشاء في معنى الخبر على خبر أْن  )٥

صرف، وعطف خبر في معنى اzنشاء على إنشاء صرف؛ فالت+قي في مآل المعنى ُمَحقٌق 

 .١٥٤صحة العطف عند المانعين

 

  :ويَُرّد على أصحاب ھذا الرأي با9تي

ْن لم يَُكن ل�شراك فليس بعطف؛ إذ � عطف ب+ بأّن العطف إ يَُرّد على الضابط الثالث) ١    

  :يقول الدكتور محمود سعد معلّقًا على ھذا الضابط. تشريك

  .١٥٥"ھذه اhداةَ حينئٍذ ليست من أدوات العطف وإْن تكن في صورتھاوالحق أّن " 

ت يَُرّد على الضابط الرابع بأّن العطف بالواو شائع أيًضا بين اzنشاء والخبر في ا9يا) ٢

ω§ ..." : القرآنية وفي اللغة، ومثاله قوله تعالى uρ (#θ è= t7ø) s? öΝçλ m; ¸οy‰≈pκ y− #Y‰t/r& 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈x� ø9$#" 

  ].٤:النور[

 القول بجواز العطف بين اzنشاء و_  في ضوئه _، فإنه يمكننا  إذا أخذنا بالضابط الخامس )٣

 . ١٥٦ مآل المعنى فيه إلى أمر أو نھي ؛ فالخبر التشريعي اhخبار التشريعية

أما ما وضعه  ، و ؛ إذ اhصل عدم تقييد وظيفة العطف يظھر بج+ء ُرْجحان الرأي اhول و       

ويؤيد ھذا ما  .المعاِرضات ، فإنه � يخلو من الردود و قيود أصحاب الرأي الثاني من ضوابط و

اعلم أّن الوصل من محّسناته أْن تكون  و"  : ، إذ يقول يقوله السكاكي في كتابه مفتاح العلوم

، فإذا كان المراد من اzخبار  ، ككونھما اسميّتَْين أو فعليّتَْين و ما شاكل ذلك الجملتان متناسبتَْين

، لزم  غير ذلك الثبوت و مجرد نسبة الخبر إلى المخبَر عنه من غير التعرض لقيد زائد كالتجّدد و

د في أّما إذا أريَد التجدّ  ...، عمرو قاعد ، أو زيد قائم و قعد عمرو ام زيد وق:  أْن تراعَي ذلك فتقول

وجب _  ثّم قام زيد دون عمرو عمرو قاعَدْين كما إذا كان زيد و _ الثبوت في اhخرى إحداھما و

فك+م السكاكي ھذا يدل على أّن المشكلة في عطف .  ١٥٧ " عمرو قاعد بعد قام زيد و:  أْن تقول

كان موافقًا للمعنى  ، بدليل أنه إْن قُِصد ھذا ا�خت+ف و على الخبر ليست hنھما مختلفَْين اzنشاء

لكن المشكلة تكمن  و.  ، بل وجب اhخذ به الخبر خطأ ، لم يكن العطف بين اzنشاء و الُمراد للمتكلم

المعنى الُمترتّب عندما � يَقِصد المتكلُم _  عطوف عليهالم بين المعطوف و _في اخت+ف الصيغة 

  . على ھذا ا�خت+ف

                                                
  .انظر المرجع نفسه ١٥٤
  .١١انظر محمود سعد، مسالك العطف بين اzنشاء والخبر، ص ١٥٥
  .١٢انظر المرجع نفسه، ص ١٥٦
  .١١٨السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٥٧



  

  َعْود المعطوف إلى ا4قرب دون ا4بعد :مسألة              

  

 ( : ، ففي قول الرجل لزوجته إذا أمكن عود المعطوف إلى ما ھو أقرب ف+ يُعاد إلى اhبعد     

ّن اhصل في التابع أْن ؛ h ، فإّن المعطوف يُعاد إلى اhقرب ) أنت طالق ث+ثًا إ� واحدة و واحدة

؛ فتقع  اhولى"  واحدة "المعطوفة في المثال السابق تعود على "  واحدة "كلمةُ  ، و يلَي المتبوع

  . ١٥٨ أنت طالق ث+ثًا إ� اثنتين:  طلقة واحدة كأنه قال

  

  أمثلة واو مطلق الجمع: المطلب الثالث                
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، وكذلك ت مفرًدا على مفردفَ َط ، وقد عَ لمطلق الجمع" الزانية والزاني"الواو في ]. ٣، ٢:النور[

 بينما جاءت الواو عاطفة جملة على جملة في كلٍّ من". إْن كنتم تؤمنون با� واليوم ا9خر"الواو في 

 :قوله ، و"طائفة وليشھد عذابھما" :قوله ، و"و� تأخذكم بھما رأفة في دين هللا"  :قوله تعالى

 ".وُحّرم ذلك على المؤمنين: "، وقولها9ية "والزانية � ينكحھا"

  

%tÏ" : قال تعالى_ ٢ ©!$# uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ|Á ósßϑø9 $# §Ν èO óΟs9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκ à− óΟèδρß‰ Î= ô_$$ sù tÏΖ≈uΚrO 

Zο t$ù# y_ Ÿωuρ (#θ è= t7 ø) s? öΝçλ m; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7Í× ‾≈s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ x�ø9 $# ∩⊆∪ āω Î) tÏ% ©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

(#θ ßsn= ô¹ r&uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θ à� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈∪ " ]أصلحوا إ� الذين تابوا و:"قوله الواو في]. ٥، ٤:النور "

                                                
  .١٨٤انظر اzسنوي، الكوكب الدري، ص ١٥٨



وأولئك ھم " :قوله في، وا9ية  "و� تقبلوا لھم"  :، وكذلك الواو في قولهمن باب عطف الجمل

  ."الفاسقون

 

أما ا�ستثناء في ا9ية فاخت+ف الفقھاء فيه على حسب اخت+فھم في مسألة ا�ستثناء ،        

فقد ذھب أصحاب المذھب الحنفي إلى أّن ا�ستثناء في ھذه ا9ية  .وھي مبيَّنة في المطلب السابق

  . يختّص بالجملة اhخيرة وحدھا

  

  :كفي ذل أدلتھم و    

رك  في ؛ ف+ تش واو ابتدائية وليست عاطفة" و أولئك ھم الفاسقون : "ن الواو في قوله تعالىإ_ أ

: ھا ليست للعطف أّن قوله تعالىھا، والدليل على أنة اhخيرة و سابقاتالجمل ستثناء بينحكم ا�

نھي عن فعل، .." .و � تقبلوا لھم : " أمر بفعل ، وھو خطاب اhمة ، و قوله تعالى " فاجلدوھم "

إثبات وصف لھم ، فكيف تتحقق " و أولئك ھم الفاسقون : " قوله تعالى يًضا ، وھو خطاب اhمة أو

بيان " ھم الفاسقون و أولئك : " وhّن قوله تعالى ! المشاركة بينه وبين ما تقدم ليكون عطفًا ؟

م بيان الواجب بالجريمةلجريمتھم ، و   . جريمة على الواجب بھا، و � يتحقق عطف الما تَقدَّ

نه لو كان ھذا عطفًا لكان التفسيق من الحد أيًضا ؛ فينبغي حينھا أْن � يرتفع بالتوبة كما � إ_ ب

ذلك إْن  ، و يستوي في يرتفع الحّد بھا ، فإنه � تأثير للتوبة في الحد ، و إنما يسقط بعفو المقذوف

 .تاب القاذف أو لم يتب 

ھو الرد دون ، و المنصوص عليه ھنا حكم آخر و توقف في خبر الفاسقالثابت بالنص ھو ال_ ج

 . ، فعرفنا أن الرد ليس بسبب الفسق بل ھو متّمم للحد التوقف

ذلك � يحسن في ي ا9ية عطف العلة على الحكم ، ولكان ف لو كان رد الشھادة بسبب الفسق _ د

عليه و إْن لم يتب ؛ hنه من تمام حده ، في  البيان ، و على ھذا اhصل قبلوا شھادته قبل إقامة الحد

، و المتھم بالكذب  حين لم يقبلوھا بعد إقامة الحد ؛ hن بإقامة الحد على القاذف يصير محكوًما بكذبه

  . ١٥٩ � شھادة له

 

السابقة  ا�ستثناء يلحق جميع الجمل إلى أنّ  _رحمه هللا تعالى_ ذھب اzمام الشافعيو        

شھادة  فترتَّب عليه قبول _لد بالتوبةائم على عدم سقوط الجّن الدليل قفإ_  ملة اhولىباستثناء الج

القاذف إذا تاب وأكَذَب نفَسه، واستدل لذلك بأّن القذف أيسُر ذنبًا من القتل والزنا والردة ، وإّن 

اب القول ورّد على أصح.  شھادة من تاب من أحد ھذه الذنوب يسقط عنه اسم الفسق وتُقبَل شھادته

                                                
  . ١٥١_١٤٩، ص  ١٦ج  ، المبسوط السرخسي ، انظر ١٥٩



ونھا في حال و تردّ إذا تاب القاذف كيف تقبلون شھادته إذا لم يُقَم عليه الحد فيطھَّره ،  :بقوله  ا9خر

  !؟ ١٦٠أقيم الحد عليه وطھّره

  

واو استئنافية " و أولئك ھم الفاسقون : " و الراجح في ھذه المسألة أن الواو في قوله تعالى     

وجود اسم إشارة فيھا يعود على ما قبلھا ، و لكن القرينة السياقية تعطف ما بعدھا على ما قبلھا ؛ ل

منعت ا�ستثناء من الرجوع إلى المعطوف عليھا ؛ فالقول بقبول الشھادة بعد التوبة يجعل قيد التأبيد 

  .و العبث ُمحال على الشارع  ، عبثا

  

، فله أن )ة خذ ھذا المال مضاربة بالنصف و اعمل به في الكوف: ( لو قال شخص 9خر )٣

يعمل به حيث شاء ؛ hن الواو ھنا استئنافية عاطفة ؛ فيكون ك+مه بعدھا مشورة أشار بھا 

، و لم تُحمل الواو ھنا على الحال hن ا�ستئناف أشھر منه ،  ١٦١عليه، � شرطًا في اhول 

عمل و hن عمل المضاِرب بالمال في غير الكوفة � يضر بصاحب المال ، بل إن تقييده بال

  .في مكان واحد على التعيين قد يُفَوِّت عليه بعض المنافع 

  

ض من الَمدين جميع مالي اقب(: إذا كان لرجل على رجل ألف درھم ، فأمر رج+ آخر قائ+ )٤

المأمور نصف ما على المدين ، ثم عمل به  ضَ ، فقبَ ) عليه ، و اعمل به مضاربة بالنصف

فيه ما قبضه اعتباًرا للبعض بالكل ؛ و ھذا hّن  فھو جائز على المضاَربة ، و رأس المآب

 الواو للعطف من غير أن تقتضَي ترتيبًا ، فكان ھو في كل جزء من المال مأموًرا بالقبض

 . ١٦٢و العمل به مضاربة ، فإذا قبض البعض و عمل به كان ممتث+ أمر رّب المال 

  

مع أّن الواو ھنا  ١٦٣ )ْن شاء هللا تعالى وهللا � أكلم زيًدا و وهللا � أكلم عمًرا إ: ( لو قال  )٥

ھا جملة تامة المعنى ، مستقلة hنّ  يختص بالجملة اhخيرة ؛ ا�ستثناءلمطلق الجمع إ� أّن 

ھا منفتقر إلى بنفسھا ، و � ت  . العائد سابقتھا؛ لخلوِّ

 

، ثم ١٦٤)إْن كلمُت عمًرا إن شاء هللاعمرة  عليو ،إْن كلمُت زيًدا علي حجة:(و كذلك لو قال )٦

 .كلم زيًدا ، فإنه يحنث

                                                
 . ٥١٥،  ٥١٤، ص  ١٣، ج  ٨دار قتيبة ، م  أحمد بدر الدين حسون ،. د ت ا4م ،، ) ھـ ٢٠٤ت (بن إدريس الشافعي انظر محمد  ١٦٠
قد تكون ھذه الواو للعطف أو ل+بتداء ، وفي الحالتين فإن : ويقول اzمام السرخسي. ٣٩، ص ٢٢انظر السرخسي ، المبسوط ، ج ١٦١

 .رط الجملة التي تلحقھا تفيد المشورة � الش
 .٥٥، ص  ٢٢انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ١٦٢
  . ١٧٠، ص  ٨انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ١٦٣



 

:   في آٍن مًعا، كقول أحدھم على جملة وقد تحتمل الواو عطف مفرد على مفرد وعطف مفرد )٧

وهللا � أكلم : أْن يكون معنى ك+مه: ا4ول :، فلقوله احتما�ن)وهللا � أكلم محمًدا وعليًا(

على جملة القسم؛  معطوفةً  _اسم مفرد وھي" علّيًا"؛ فتكون كلمة علّيًامحمًدا و وهللا � أكلم 

وهللا � : أْن يكون معنى ك+مه: الثانيو .فيحنث حينھا إْن كلّم محمًدا أو عليًّا أو كليھما

وھو من باب عطف المفرد على " محمًدا"معطوفًا على كلمة " عليًّا"أكلمھما، فيكون 

 .١٦٥م أحدھما دون ا9خر� يحنث إْن كلّ و، مجتمَعْينفرد؛ ويحنث حينھا بتكليمھما الم

  

إذا حلف � يذوق طعاًما و شرابًا ، فإنه � يحنث إ� إذا ذاق كليھما ، ف+ يحنث بتناول  )٨

  .١٦٦أحدھما على حدته 

  

عند اجتماع تكليمه محمًدا  فقط والراجح في ھذه الحالة عطف المفرد على المفرد؛ فيحنث      

، وعدم التقدير أولى من إلى تقدير ك+م محذوفوعليًّا؛ hّن الحمل على ھذا المعنى � يحتاج 

  .التقدير

  

كون للتأكيد؛ الثاني � يجوز أْن ي ، فالط+ق)أنت طالق وطالق وطالق: (لو قال رجل لزوجته )٩

hنه لو كان كذلك فھذا معناه أّن الط+ق معطوف على ذاته، وھذا غير جائز، فَوَجَب أْن تكون 

الثانية غير اhولى ، أما الطلقة الثالثة فإن أراد بھا ) طالق(كون تف الواو للجمع مَع الُمغايَرة؛

 .١٦٧ط+قًا فھي ط+ق، وإن أراد بھا تكريًرا فليس بط+ق 

 

فإّن زوجته تَطلُق طلقةً واحدةً فقط؛ ، )ھذه زوجتي ف+نة الطالقة والطالقة والطالقة: (لو قال )١٠

َص ف ي عطف الصفات عندما تكون ُمتغايرة؛ hنھا hّن العطف ھنا وقع بين صفات، وإنّما ُرخِّ

، فإّن لكّل صفة منھا معنًى في الذات )ھي ذات الموصوف(حينئٍذ وإْن َدلَّت على ذات واحدة 

ھذا علّي الكريم والذكي، و� يجوز : يختلف عن معاني الصفات اhخرى، فمث+ يجوز أْن نقول

ى الطلقتين الثانية والثالثة بأنھما لفظان زائدان وبھذا يُحَكم عل. ھذا علي الذكي والذكي: أْن نقول

 .م بإھمالھما؛ لعدم َتَرتُّب حكٍم شرعيٍّ عليھمافيُحكَ 

                                                                                                                                          
 .انظر المصدر نفسه ١٦٤
 ).١٦٢، ١٦١(انظر دياب سليم عمر، دور حروف العطف، ص ١٦٥
 .١٨٨، ص  ٨انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ١٦٦
  .١٨٦، ص ٥، ج اhمانظر الشافعي ،  ١٦٧



 

    ؛  فالواو ھنا تفيد معنى التثنية،  ) سيّارة لَك بيٌت في ذّمتي و (: لو قال شخٌص 9خرَ ) ١١    

 .قائلبيتًا واجبَين في ذّمة ال سيّارةً و مّما يُثبت للَمقيل له    

  

، فالمائة دينار تثبُت ھنا لعمرو كثبوتھا )زيٌد له علَيَّ مائة دينار وعمرو: (لو قال أحدھم) ١٢

  .لزيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الحال: المبحث الثاني

  

  :وفيه ث+ثة مطالب     

  .آراء العلماء في إفادة الواِو الحاَل على الحقيقة: اhول

  .د��ت واو الحال: الثاني

  .لة الواو الحاليةأمث: الثالث

  

  آراء العلماء في إفادة الواو الحاَل على الحقيقة: المطلب ا4ول  

  

  :إفادة الواِو الحاَل حقيقةً على مذھبينتأتي الواو للحال، وقد اختلف اhصوليون في      

بن أمير اك من الحنفية أصحاب ھذا الرأي أكثر تفيد الواو الحاَل مجاًزا � حقيقةً، و :ا4ول

وحجتھم في ذلك أّن الواو تُستَعار للحال لربط الجملة .  ١٧٠، و البزدوي  ١٦٩، وأمير بادشاه١٦٨الحاج

الحالية بذيھا، وأّن المعنى الحقيقي لھا ھو مطلق الجمع، والجمع الذي � بّد منه بين الحال وذيھا من 

  .١٧١لجمع بينھماُمحتََم+ته، فإذا استُعملت فيه بعينه كانت مجاًزا فيه بُمَصّحح ا

  

  :تفيد الواو الحاَل حقيقةً، وأصحاب ھذا المذھب على رأيَْين :الثاني

ھذا مقتضى ك+م فخر الدين بن :  يقول الع+ئي. إّن الواو مشتَركة بين العطف والحال )١

  .١٧٢الخطيب، وظاھر ك+م أئمة العربية

واو المفعول معه، و  مطلق الجمع، والحال، و(إّن استعمال الواو في أحد المعاني اhربعة  )٢

ليس استعما� للّفظ في مجازه، و� في مشتََرك لفظي حتى ) واو نصب الفعل المضارع

صة لذلك المعنى الُمراد، بل ھو استعمال للفظ في حقيقته،  يتوقف على القرينة المخصِّ

                                                
 .٤٤لتقرير والتحبير، صانظر ابن أمير الحاج، ا ١٦٨
 .٧٣، ص٢انظر أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج ١٦٩
 . ١٢٢، ص  ١ج، ابن البزدوي ، كشف اhسرار  ١٧٠
  .٧٣، ص٢انظر أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج و. ٤٤انظر ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ص ١٧١
  .٢٣٣انظر الع+ئي، الفصول المفيدة، ص ١٧٢



كإط+ق الَحيَوان على اzنسان والفرس وغيرھما من سائر اhصناف؛ لوجود الحيَوانية في 

الجميع، وإْن كان كل نوع منھا ينفرد بخواّص تميّزه عن غيره، وذلك أولى من ا�شتراك 

  .١٧٣وھو رأي الع+ئي. اللفظي ومن المجاز؛ فإّن ك+ منھما على خ+ف اhصل

  

  

  

  :الترجيح
  

ن حاجة دو_الحال ليل أنھا كثيًرا ما تُستَخَدم في الراجح أّن الواو تفيد الحال حقيقةً � مجاًزا، بد      

$! " : استخداًما � تحتمل فيه غير الحال، كالواو الثانية في قوله تعالى _إلى قرينة tΒuρ  $ uΖõ3n= ÷δr& ÏΒ 

>π tƒö� s% āω Î) $ oλm;uρ Ò>$tG Ï. ×Πθ è= ÷è̈Β "∩⊆∪ ] إ� أّن  .، وما يَْستغني عن القرينة حقيقٌة � مجاز ] ٤:الِحْجر

يدل على أّن الواو مشتََرك لفظي بين الحال والمعاني  استغناءھا عن القرينة ليس مطلَقًا، وھذا

ضرب اhعداء :(وغيَره قولُنا ومن اhمثلة التي تَحتمل فيھا الواُو الحالَ . الحقيقية اhخرى للواو

كونه  ا حالَ ضرب اhعداء عمرً : الك+م حينئذٍ  ، فالواو ھنا قد تكون حالية، وتقدير)ھو يتألم و اَعْمرً 

  .ھو ا9ن يتألم  ا، ورً مْ ضرب اhعداء عَ : كون تقدير الك+مون استئنافية، فيقد تك ، ويتألم 

  

  د��ت واو الحال: المطلب الثاني                  

  
  :تأتي الواو الحالية مقترنةً بجملة ھي جملة الحال، وتفيد جملة الحال مع واوھا د��ت ھي      

  

، حال )جاء محمد وھو يبتسم:( ففي قولنا، ١٧٤بيان ھيئة صاحب الحال في ضمن الُمسنَد )١

 ".جاء"، أي في ضمن الفعل )وھو يجيء(، لكن � ُمطلًَقا، وإنما عندما جاءمحمد ا�بتسام

 : و من اhمثلة عليھا قوله تعالى 
  

؛ ففي المثال في بعض اhحيان _ أو مسند إليه  ١٧٦لما قبلھا من مسند ١٧٥ تكون الحال قيًدا )٢

د بھيئة ا�بتسام دون أّي ھيئة أخرى، فلم يأِت باكيًا أو ضاحًكا أو السابق قيّدنا مجيء محم

                                                
  .٢٣٤ص انظر المصدر نفسه، ١٧٣
، محكوم به على )جاء زيد راكبًا:( إّن الحكم بالجملة الحالية إنما يحصل في ضمن غيرھا، فالركوب في قولنا: يقول القزويني والع+ئي ١٧٤

  .زيد � باhصالة بل بالتبعية، بأْن ُوِصل بالمجيء وُجِعل قيًدا له
 .١٦٠، صوانظر الع+ئي، الفصول المفيدة. ١٥٨انظر القزويني، اzيضاح، ص



 ،١٧٧ولّما كانت الحال قيًدا لما قبلھا من ُمسنَد، وقعت منه منزلة الشرط من المشروط. ساكتًا

، ١٧٨، ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الحال)مفھوم الحال(وھو ما يَُسّمى بمفھوم المخالفة 

دوھو  المكلَّف على ترك الص+ةعاقَُب يُ :( كقولنا ، فھذا يُفيد عدم استحقاقه العقوبة إن )ُمتَعمِّ

 " :قوله تعالىو مثاله أيًضا  .ترك الص+ة بغير َعْمد؛ �نتفاء شرط العقوبة وھو الترك َعْمًدا

 tΒuρ ÷ŠÏ‰s? ö� tƒ öΝ ä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑuŠsù uθ èδuρ Ö�Ïù%Ÿ2 y7Í× ‾≈ s9 'ρ é'sù ôMsÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈yϑôãr& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Íο t�ÅzFψ$#uρ   "]فُجِعل الكفر قيًدا �ستحقاق المرتد العذاب إذا مات عليه] ٢١٧:البقرة ،.  

 

ثبت ، فإنھا تتكرر بتكرره، وتتقع مّما يسبقھا بمنزلة الشرط من المشروط الحالت ا كانمّ لَ  )٣

فھذا يعني أّن محمًدا كان  ،)محمًدا وھو يضحك شاھدتُ : (لتَ ق بثباته وتتغير بتغيُّره، فإنْ 

ه، � دائًما؛ فالحال ھنا تأثرت بالفعل الماضي وأخذت على ھيئة الضحك عندما شاھدتَ 

، )المؤمن الحقيقي يصلي وھو خاشع: (بينما لو قلنا. َرِضية وعدم الثباتحكمه في العَ 

تكرر  اًما كالفعل المضارع الذي يسبقھا، فكلما تكررت ص+ته،فالخشوع حال متجددة، تم

الفعل، ولكن الغالب في الفعل  نَ مَ والضابط في ھذه المسألة ھو المعنى � زَ  .خشوعه

دالمضارع أْن يفيد  أما الجملة ا�سمية . الماضي الَعَرضيّةر، ويغلب على والتكرا التجدُّ

 .فيغلب عليھا الثبات

  

تقع لب ُمْنتَقِلة � ثابتة، وأّنھا اأّن الحال في الغ" أوضح المسالك"وقد َذَكَر ابُن ھشام في كتابه      

  :١٧٩وصفًا ثابتًا في ث+ث مسائل

  .زيٌد أبوَك َعطوفًا: ، نحومؤكِّدةً أْن تكوَن : أحدھا

د صاحبھا: الثانية   .َخلََق هللاُ الزرافةَ يَديھا أطوَل ِمْن رجلَْيھا: ، نحوأْن يَُدلَّ عاملھا على تجدُّ

                                                                                                                                          
 . ٤٥و انظر ابن أمير الحاج ، التقرير و التحبير ، ص .  ١٧٢انظر اzسنوي ، الكوكب الدري ، ص ١٧٥
  .واو الحال وما بعدھا قيد لما قبلھا من فعل: يقول ابن ھشام ١٧٦

 .٥٧٧، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج
  .وقد ذھب ابن أمير الحاج أيًضا إلى أّن الحال شرط". رط،وحينئٍذ تفيد معنى الش...قد تكون الواو للحال :" يقول الشاشي ١٧٧

، دار ١،وبھامشه عمدة الحواشي لمحمد الكنكوھي، ت عبد هللا محمد الخليلي، طأصول الشاشي، )ھـ٣٤٤ت(نظام الدين بن إسحق الشاشي
  .٤٥، التقرير والتحبير، صوانظر ابن أمير الحاج. ١٢٠م، ص٢٠٠٣=ھـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، 

  .١٥٨انظر القزويني، اzيضاح، ص ١٧٨
م، ١٩٨٩=ھـ١٤٠٩، دار الجيل، بيروت، ١، ت الفاخوري، طأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكانظر عبد هللا جمال الدين بن ھشام ،  ١٧٩
 ).١٩٠، ١٨٩(، ص١ج



‰y " :نحو قوله تعالى: الثالثة Îγ x© ª!$# … çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) āωÎ) uθèδ èπ s3Í× ‾≈n=yϑø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é&uρ ÉΟù= Ïèø9 $# $ JϑÍ← !$s% ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/  " ] آل

θ " :، ونحو قوله]١٨:عمران èδuρ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& ãΝà6øŠs9 Î) |=≈tG Å3ø9 $# Wξ¢Á x� ãΒ  "]نعامhيقول ابن  ].١١٤:ا

والُم+َحظ في اhمثلة السابقة كلّھا أّن  .١٨٠ " و� ضابط لذلك، بل ھو َموقوٌف على السَّماع : "ھشام

د أو ثبات فعٍل يَُدلُّ إّما في ِضْمن  ، و معنى الثبات ھاحَ نَ مَ ف ؛ واقعة في ضمن اسمٍ إّما الحال   على تجدُّ

د في كّل َخْلق وفي كل ُس+لة ، و ؛ فالَخْلُق على ھيئة ُمَعيَّنة � يحصل مّرة واحدة فقط  و. إنّما يتَجدَّ

، فا� تعالى أْنَزَل القرآن مّرة واحدة � ِعدَّة  فَمَع أنّه فعٌل ماٍض إ� أنّه ثابت"  أنَزلَ  "الفعل  أّما

 هللاُ  َجَعلَ :  ، فََكأّن معنى ا9ية ، وَسيبقى إلى قيام الساعة إ� أّن نزوله استَمّر إلى يومنا ھذا،  مّرات

إ� أّن الغالَب في .  جعله ُمفَّص+ أنَزَل هللا إليكم الكتاب و: ، أو تعالى الكتاَب الُمْنَزَل إليكم ُمفَصَّ+

قة بانتھائه تنتھي الحاُل الُمتََعل ، و انتھى َحَدث َحَصل و؛ فھي تَُعبِّر عن  اhفعال الماضية َعَدُم ثباتھا

يُقاس  و . ستمّر معهفإّن حالَه أيًضا ت_  كما في المثالَْين السابقَْين _لم يَنتَِه  استمرَّ الفعل و فإنِ  ، به

 . على اhمثلة السابقة ما لو جاءت الحال جملة مسبوقة بالواو الحاليّة

  
؛ فَ�ّن كثيًرا من الُجَمل  ھذه الد��ت للحال تحت موضوع الواو الحاليةأّما عن دراسة  و      

 َحت ھذه الُجَمَل د��ت الحال، مّما يعني أّن الواو َمنَ  الحاليّة � تفيد معنى الحال إ� إذا ُسِبقَت بواوھا
.  

   

  

  أمثلة الواو الحالية: المطلب الثالث               
  

  :أمثلة الواو الحالية من
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 . السابقات ھي واو الحال ث+ثفي ا9يات ال"  ھو و "الواو في 

                                                
  .١٩٠المصدر نفسه، ص ١٨٠



β " :قوله تعالى )٤ Î)uρ £èδθ ßϑçF ø) ‾= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ �¡ yϑs? ô‰s%uρ óΟçF ôÊ t� sù £çλ m; Zπ ŸÒƒÌ� sù ß# óÁÏΨsù $ tΒ 

÷ΛäôÊ t�sù Hω Î) βr& šχθ à� ÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à� ÷ètƒ “Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy%s3ÏiΖ9 الواو في  ].٢٣٧:البقرة[ " 4 #$

 .واو حالية"  وقد"
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يًضا؛ حالية أ"  تنَسْونَ  و "الواو في  ، و السابقات حالية ا9يات اhربع في"  أنتم و "واو 

ھي أْن يأُمروا غيرھم في حال  ، و hّن إنكار اhمر بالمعروف لم يأِت مطلَقًا بل ُمقَيًّدا بحال

، لم يَُعْد أْمُرھم بالمعروف ُمنَْكًرا  )نسيانھم أنفسھم(فإذا زال ھذا القيد  ، ينَسْوَن أنفسھم

 "؛ hنّھا مرتبطة بالفعل المضارع  متكّررة و متجددة في ھذا المثال لحالا و.  عليھم

 . اhفعال المضارعة متجددة ، و " تأمرون

 

بمعنى الحال  ، فإّن ھذه الواو)بعه و ارھن به لي : ( إذا دفع الرجل إلى رجل متاًعا وقال   )٩

ًدا لصاحبھا ؛ ف+ ينفذ البيع إ� ، أي بعه في حال ما ترتھن بالثمن ، فتُجَعل الحال قي

، و لم تُحَمل الواو ھنا على العطف أو ا�بتداء لقرينة البيع ؛  ١٨١بحصول ا�رتھان بالثمن 

 .فيه ضرر يلحق صاحب المال فإن بيع المتاع دون ا�رتھان به 

  

                                                
 .٨٩، ٨٨، ص  ١٩انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ١٨١



فإن ط+قھا في ھذا المثال ،  ١٨٢) أنت طالق و أنت مريضة : ( كقول الرجل لزوجته  )١٠

، و ھو يفيد مفھوم المخالفة؛ فإْن لم  بمرضھا ، فمتى مرضت وقع عليھا الط+ق مشروط

 . تمرض لم يقع الط+ق

 

 ة، فا�عتكاف في ھذه الجملة قيَِّد بحال) � علي أن أعتكف يوًما و أنا صائم : ( لو قال )١١

م يُجِزئه صوم ؛ فلزم جمع ا�عتكاف و الصوم في يوم واحد ، حتى إذا قام بھما متفرقْين لال
١٨٣ . 

  

 

يُعطى نصف َرْيعھا للمستشفى وھو  ، و لفقراء مدينتي وقفُت نِتاَج أرضي (:  ل أحدھمكقو )١٢

 . ؛ فينتفي اzعطاء بانتفائھا ، قُيَِّد إعطاء المستشفى بالحاجة ) محتاج

 

 ، فالحال ھنا ) له َعلَيَّ عشرون ديناًرا � ينجُح زيد في دراسته إ� و : ( لو قال أحدھم )١٣

 . ْن نجح أخذھا وإ� ف+، فإ) ھو ناجح لزيٍد علَيَّ عشرون ديناًرا و:( hّن المعنى؛مقلوبة

 

حًدا منھم � تعطوا وا ، و لكل واحد من جيراني بألف دينارأوصي  (:  لو قال أحدھم )١٤

، فأداء الحج ھنا شرُط الحصول على نصيٍب من  )قد أدى فريضة الحج نصيبه إ� و

الحال ھنا جاءت في سياق النھي، والنھي  ، و عدم الشرط انعدم المشروط، فإذا ان الوصية

 . دم اzعطاء طالما لم يتحقق الشرط؛ فلزم منه استمرار ع متكرر و متجدد

 

، فالعزم ھنا شرط  ) لسفر للحجأعطوا أخي ألف دينار وقد عزم على ا : (إذا قال أحدھم )١٥

؛ hّن فعل  � يتكرر اzعطاء بتكرر العزم و . ؛ فينتفي اzعطاء بانتفاء شرطه اzعطاء

  . اhمر � يفيد التكرار

  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٢١٢، ص ٦انظر المصدر نفسه ، ج ١٨٢
 . ١٧٤انظر اzسنوي ، الكوكب الدري ، ص ١٨٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا�بتداء: المبحث الثالث

   
  

  :وفيه مطلبان      

  .ع+قة الواو ا�بتدائية بالواو ا�ستئنافية: اhول

  .أمثلة الواو ا�بتدائية: الثاني

                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عJقة الواو ا�بتدائية بالواو ا�ستئنافية: المطلب ا4ول        
  

 اzعراب والمعنى، و تدل الواو ا�بتدائية على بداية جملة جديدة مستقلة عما قبلھا في اللفظ و       

  : ، وفي ھذا التعبير خ+ف يَُعبَّر عنھا أحيانًا بالواو ا�ستئنافية

 ا�بتداء ھي واو ا�ستئناف ، و واو الجملة ا�ستئنافية تساوي إّن الجملة ا�بتدائية :الرأي ا4ول

الواو  و... " : ، حيث يقول في مغني اللبيب ابن ھشام ، و ١٨٤أخذ بھذا الرأي الفراھيدي ، و

وھذا يشير إلى أّن واو ا�ستئناف عنده غير واو عطف . ١٨٥ " ل+ستئناف � عاطفةً جملة على جملة

،  عن واو ا�ستئناف�ستئناف عنده يُساوي ا�بتداء ما ذكره من أمثلة ، والدليل على أّن ا الجمل

tÎit7"  : ومن ذلك قوله تعالى ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”� É)çΡ uρ ’Îû ÏΘ%tn ö‘ F{$# $ tΒ â!$ t± nΣ " ]١٨٦]٥:الحج.  

، فواو ا�ستئناف ھي واو عطف  تختلف الواو ا�بتدائية عن واو ا�ستئناف :الثانيالرأي 

  .١٨٧لة ا�ستئنافية تُساوي الجملة المعطوفةالجمل، والجم

  

  :الترجيح

واو عطف الجمل؛ فإنه يوجد  على " الواو ا�ستئنافية"  إط+ق تسميةالراجح في ھذه المسألة       

لكل نوع من أنواع الواو اسم واحد ، فما العبرة من إط+ق اسمين للواو ا�بتدائية في الوقت الذي � 

والجملة ا�ستئنافية جملة تاّمة مستقلة عما قبلھا في  !؟ ى الواو العاطفة للجملأيُّ اسم عليُطلق فيه 

  .بتداء، فھي بين عطف المفردات وبين ا�١٨٨ىاzعراب، مشتركة معه في المعن

  

، أو يُقَدَّر  يُقَدَّر في الجملة ا�ستئنافية محذوف يعود على أمٍر في الجملة المعطوف عليھا قد و      

ترتبط الجملة ا�ستئنافية بما قبلھا بضمير أو اسم  قد ، و قد � يُقَدَّر ، و لمعطوف عليھاحسب فَْھم ا

  .قد � ترتبط ، و إشارة يرجع إلى أمٍر في الجملة المعطوف عليھا

في صلة أو شبھھا أْن يعود من كل واحدة منھما  فحق الجملتين المعطوف إحداھما على اhخرى

، فلو َخلَت من العائد  صاحبه حَ فرِ  أخوه و مَ كرِ أ عرفُت الذي: ، نحو ضمير على ما سيقت من أجله

                                                
م،  ١٩٨٥=ھـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١فخر الدين قباوة، ط.، ت دالجمل في النحوانظر الخليل بن أحمد الفراھيدي،  ١٨٤
 .٢٨٥ص
 .٥١٨، ص١ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ١٨٥
  .ر ابن ھشام في بحثه hنواع الجمل وانظ. ٥٧٦انظر المصدر نفسه، ص ١٨٦
، المكتبة الوطنية، ١، ط)دراسة تركيبية د�لية(أسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريمحسين ارشيد اhسود العظامات، .انظر د ١٨٧

  .١٥٣م، ص٢٠٠٢
 .١٥٣حسين العظامات، أسلوب الجملة التفسيرية، ص.انظر د ١٨٨



إْن  إنما كان ھذا في الصلة hنھا و و .١٨٩ فرح زيد عرفُت الذي أُكرم أخوه و: ، نحو لم يَِصحَّ الك+م

� تفيد معنًى  ، و ، تفتقر كل الجمل بعده إليه ، فإنھا تعود إلى اسم موصول واحد تعددت الجمل فيھا

 عرفت الذي أكرم أخوه و _، ففي المثال السابق  ؛ فلزم من ذلك الربط بالضمير إ� بالرجوع إليه

 "إلى ا�سم الموصول "  صاحبه "و "  أخوه "في كل من  ) الھا (يعود ضمير   _ فرح صاحبه

؛ لكمال  ، لتََعيَّنَت الواو ل+بتداء فرح زيد عرفُت الذي أكرم أخوه و:  ، في حين لو قلنا " الذي

  .؛ فلم يصحَّ العطف معنًى بين ما بعدھا إعرابًا و ا�نقطاع بين ما قبلھا و

  

� بُّد ھنا أيًضا من العائد عند اعتبار  و. فرح صاحبه قابلُت رج+ أُكرم أخوه و: قولنانحو  و        

  . ئيةإ� كانت ابتدا ، و الجملة استئنافية معطوفة على ما قبلھا

فالواو استئنافية عطفت بين . هللا يحب المحسنين للمحسنين أجر عظيم و: قولنا أما في و       

الجملة الُمستأنَفة ھنا لم  ، و ؛ فك+ھما يتحدث عن المحسنين الجملتين بدليل ا�شتراك في المعنى

  .ھو أقوى من الضمير ، بل باسم ظاھر و ترتبط بما قبلھا بضمير

  

عن ا�ستئنافية في أّن ا�بتدائية � تشرك بين ما قبلھا و بين ما بعدھا  و تفترق الواو ا�بتدائية        

  .في الحكم أو الخبر ، بينما تشرك الواو ا�ستئنافية بين ما قبلھا و بين ما بعدھا 

  

  أمثلة الواو ا�بتدائية: المطلب الثاني              

y7 " :قوله تعالى )١ tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑy‚ø9 $# Î� Å£ ÷�yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈oΨtΒuρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 

!$ yϑßγ ßϑøOÎ)uρ ç�t9ò2r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïèø� ‾Ρ 3 š�tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθà) Ï�Ζãƒ È≅ è% uθ ø�yèø9 الواو ، ]٢١٩:البقرة["  3 #$

 .ابتدائية" ويسألونك"في 
  

ãΝ" :قوله تعالى )٢ åκ øEx‹s{r'sù èπ ysøŠ¢Á9 $# tÏ⇔ Î6óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ !$yϑsù 4 o_ øîr& Ν åκ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ%x. tβθç7Å¡ õ3tƒ ∩∇⊆∪ $tΒuρ 

$ oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒuρ !$ yϑ åκs] øŠt/ āω Î) Èd, ysø9 $$ Î/ 3 āχÎ)uρ sπtã$ ¡¡9 $# ×π u‹ Ï? Uψ ( Ëxx� ô¹$$ sù yxø� ¢Á9 $# 

Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# ∩∇∈∪  " ]تدائيةاب) ٨٥(الواردة في بداية ا9ية الواو ]. ٨٥_٨٣:الِحْجر. 

  

                                                
، ت عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، شرح عمدة الحافظ وعدة الJفظ، )ھـ٦٧٢ت (انظر جمال الدين محمد بن مالك ١٨٩

  .٦٤٦م، الكتاب العشرون، ص١٩٧٧=ھـ١٣٩٧، )إحياء التراث اzس+مي(وزارة اhوقاف



، فإنه إن لم يُِرد واو ) اقبضي جميع المال الذي على ف+ن و أنت طالق : ( لو قال لزوجته  )٣

، و الجملة  ؛ hن الواو ل+بتداء ١٩٠ الحال وقع الط+ق في الحال قبل أن تقبض شيئًا

 . ا�بتدائية � ترتبط بما قبلھا و� ع+قة لھا به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٥٦،  ٥٥، ص  ٢٢انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ١٩٠



  

  

  

  

  المدح والجحود وا�عتراض: الرابع المبحث        

  

  :وفيه مطلبان    

  .المدح والجحود: اhول

  .ا�عتراض: الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المدح والجحود: المطلب ا4ول              

  

  .١٩١)جاءني صاحبك وأي رجل(: قد تأتي الواو للمدح، نحو        

  

، !)ومن عبد هللا في الناس؟:( ، وكقولنا!)ومن الرجل؟: (، نحو قولناوقد تأتي الواو للجحود      

  .١٩٢تنكره بجحودك إياه

  

َح وكذلك الجحود أحيانًا اعتراضية، فإّن من معاني ا�عتراض المدو تكون واو المدح أو واو      

sπ"  :الجحوَد، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى tóö7 Ï¹ «!$# ( ôtΒuρ ß|¡ ômr& š∅ÏΒ «!$# Zπtóö7 Ï¹ ( ßøtwΥ uρ … ã&s! tβρ ß‰Î7≈tã 

%šÏ  " :، فھذه الواو اعتراضية تفيد المدح، وكقوله تعالى ]١٣٨:البقرة["  ∪∇⊃⊆∩ ©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù 

ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (#þθ ßϑn= sß öΝæη |¡ à�Ρr& (#ρã� x. sŒ ©!$# (#ρ ã�x� øótGó™ $$ sù öΝÎγ Î/θçΡ ä‹Ï9 tΒuρ ã� Ï�øótƒ šUθ çΡ —%!$# āω Î) ª!$# öΝs9 uρ (#ρ •� ÅÇ ãƒ 4’ n? tã 

$ tΒ (#θè= yèsù öΝèδ uρ šχθ ßϑn= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪" ]و الواو ھنا اعتراضية أفادت الجحود، أي إنكار ]١٣٥:آل عمران ،

  .أْن يغفَر غيُر هللا الذنوبَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١١٢ص الحروف، انظر المزني، ١٩١
  .١٠٨انظر المصدر نفسه، ص ١٩٢



  

  ا�عتراض: المطلب الثاني                

  

  :تأتي الواو ل+عتراض وتدل على أحد المعاني ا9تية

ومن أمثلة . ثّل شك+ من أشكال اzطناب الب+غيوھي بھذا المعنى تُمَ  :التوضيح والتفسير )١

¡Iξsù ÞΟÅ  " :ذلك قوله تعالى ø%é& Æì Ï%≡uθ yϑÎ/ ÏΘθ àf‘Ζ9 $# ∩∠∈∪ … çµ ‾Ρ Î)uρ ÒΟ|¡ s) s9 öθ©9 tβθ ßϑn= ÷ès? íΟŠÏà tã ∩∠∉∪ …çµ ‾Ρ Î) 

×β# uö� à) s9 ×ΛqÌ� x.  ∩∠∠∪" ]نََصْحُت محّمًدا:(  مثال ذلك أيًضا قول أحدھم و،  ]٧٧_٧٥:الواقعة  _ 

 . أْن يدرس بجدّ _  ھو أخي الصغير و

  

θ#)": كقوله تعالى  ، ١٩٣ ، أي تخصيص ُمَعيّن بمزيد تأكيد التخصيص )٢ ÝàÏ�≈ym ’n?tã ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# 

Íο 4θn= ¢Á9 $#uρ 4‘sÜ ó™ âθø9 $# (#θ ãΒθ è%uρ ¬! tÏF ÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪  "]أحترم ِكبار الّسّن و: كقولنا ، و ]238 :البقرة  �

 .ِسيَّما العلماء

 

 .١٩٤دعاءال )٣

 

، فإّن واو  مثلما تدّل واوا المدح والجحود على ھذين المعنَيَْين و: المدح أو الجحود )٤

 .١٩٥ا�عتراض أيًضا قد تُفيُدھما

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٧، صالجملة المعترضة في القرآن الكريم مواضعھا ود��تھاانظر سامي عطا حسن،  ١٩٣
  .٦٦المصدر نفسه،ص ١٩٤
  .انظر أمثلة ذلك في المطلب السابق ١٩٥



  

  

  

  

  

  

  

  

  المعاني المجازية للواو: الفصل الثاني        

  

  :وفيه ث+ثة مباحث      

  ".أو"وإفادتھا معنى " مع"إفادة الواو معنى  :اhول

  ".إلى"وإفادتھا معنى " الباء"إفادة الواو معنى : الثاني

  .إفادة الواو الترتيب وإفادتھا عكس الترتيب: الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  "أو"وإفادتھا معنى " مع"او معنى إفادة الو: المبحث ا4ول  

  

  :مطلبانوفيه      

  ".مع"إفادة الواو معنى : اhول

  ".أو"إفادة الواو معنى : الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "مع"إفادة الواو معنى : المطلب ا4ول          

  

  :في صورتين" مع"تفيد الواو معنى      

ولھذه الواو . ١٩٦، وُحكُم ما بعدھا النصب)ِسْرُت والنيلَ : (واو المفعول معه، ومثالھا )١

  :د�لتان

الواو ومع أّن المصاحبية من معاني  .١٩٧، فھي تدل على المقارنة في الزمانبِيّةالُمصاح  ) أ

العاطفة، إ� أّن واو العطف تدل عليھا � على التحديد، وإنما مع احتمال غيرھا من السابقية 

وال+حقية، فإْن دلّت الواو على المصاحبية تحديًدا، فذلك من باب استعمالھا في المجاز � 

  .الحقيقة

بسبب من زيد، أي أّن  ، فھذا معناه أّن قيام عمرو حصل)قام زيٌد وعمًرا:( فإذا قلتَ ، الّسببيّة  ) ب

، فالبرد ساق )جاء البرد والطيالسةَ : (زيًدا فعل فِع+ جعل عمًرا يقوم، وكذلك في قولنا

، فالماء ساوى الخشبة )استوى الماء والخشبةَ  :(الطيالسة فكانت معه، ومثله أيًضا قولنا

جاء : فكأنّنا نقولَمشوبَةٌ بمعنى باء المفعول به، _ التي بمعنى مع_فھذه الواو . فاستوت معه

سرُت وَضوَء :( ومثله قولنا. ١٩٨البرد بالطيالسة، واستوى الماء بالخشبة، وقام زيد بعمرو

فمسيره حصل بسبب من ، فضوء القمر � يسير، ولكنني بمسيري كأنني ِسْرُت به، )القمرِ 

 .مسيري

 

على الواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول، والعطف  )٢

  .١٩٩طلبَشْرطُه أْن يتقّدم الواو نَْفٌي أو _ في ھذه الحالة_اسم مؤول 

  

  :ولھذه الواو د�لتان

  .٢٠٠المصاحبية والمقارنة في الزمان  ) أ

  .بعدھا" أْن " يتعيّن الفعل المضارع بعدھا ل+ستقبال؛ بسبب إضمار   ) ب

  

  

                                                
  .٥٧٧، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ١٩٦
  .١٥٢انظر اzسنوي، الكوكب الدري، ص ١٩٧
  .٤٨٣انظر المالَقي، رصف المباني، ص ١٩٨
  .٥٧٨، ص١ن ھشام، مغني اللبيب، جانظر اب ١٩٩
  .١٥٢انظر اzسنوي، الكوكب الدري، ص ٢٠٠



  

  

  :" مع"واو بمعنى أمثلة الومن 

 " :قوله تعالى )١ |¤yèsù β r& (#θ èδt� õ3s? $\↔ø‹ x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö�yz #Z��ÏW Ÿ2 ∩⊇∪ " 

 ].١٩:النساء[

  

Ÿω"  :قوله تعالى )٢ uρ (#θÝ¡ Î6ù= s? �Y ysø9 $# È≅ ÏÜ≈t7ø9 $$ Î/ (#θ ãΚçG õ3s? uρ ¨,ysø9 $# öΝ çFΡr&uρ tβθ çΗ s>÷ès? ∩⊆⊄∪ "     ] 

 .فإّن كتمانھم الحق حصل مع إلباسھم الحق بالباطل،  ٢٠١ ]٤٢:البقرة

 

›y7Ï9≡x "  قوله تعالى )٣ x.uρ öΝ ä3≈oΨù= yèy_ Zπ̈Βé& $VÜ y™ uρ (#θ çΡθà6tG Ïj9 u!#y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3tƒuρ 

ãΑθ ß™ §�9$# öΝä3ø‹ n= tæ #Y‰‹ Îγ x©  " ]١٤٣:البقرة.[ 

  

Ÿω"  :قوله تعالى )٤ uρ (#þθ è= ä. ù's? Ν ä3s9≡uθ øΒr& Ν ä3oΨ÷�t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ (#θ ä9 ô‰è? uρ !$ yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$ ¤6çt ø:$# 

(#θ è= à2ù'tG Ï9 $ Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟøOM}$$ Î/ óΟçFΡ r&uρ tβθßϑn= ÷ès? ∩⊇∇∇∪ " ]١٨٨:البقرة[ ،

 . ٢٠٢للمعية " و تدلوا : " الواو في قوله تعالى 

 

، فالزوجة في ھذا )زوجتي طالق و اشتعاَل الحرب في البلد الف+ني: (قول الرجل )٥

، والواو ھنا تفيد السببية، فكأنه البلدالمثال � تطلق إ� مَع اشتعال الحرب في ذلك 

 .زوجتي طالق باشتعال الحرب في البلد الف+ني: قال

 

                                                
الفريد ، )ھـ ٦٤٣ت (انظر حسين بن أبي العز الھمذاني . تحتمل المعية ، و تحتمل أن تكون عاطفة " و تكتموا : " الواو في قوله تعالى  ٢٠١

  . ٢٨٣، ص  ١م ، م١٩٩١= ھـ ١٤١١، دار الثقافة ،  ١محمد النمر ، ط.ت د في إعراب القرآن المجيد ،
 . ٤٢٤، ص  ١انظر المصدر نفسه ، م. ھذه الواو تحتمل العطف إضافة إلى المعية  ٢٠٢



إنه يلزم القائَل ، ف)� علَيَّ أْن أضّحَي بكبٍش و نجاَح ولدي في امتحانه: (قول أحدھم )٦

والفرق بين ھذه الواو و واو . ح ولده في ا�متحاننجاَمَع والحالةَ ھذه الوفاُء بالنذر 

حال أّن الواجب على صاحب النذر ھنا الذبُح في نفس وقِت نجاح ولده؛ فإْن تأّخَر ال

� علَيَّ أْن أضّحَي بكبٍش و ولدي : (بينما لو قالالوفاء عن النجاح لزمتهُ الكفّارة، 

، فإنّه يمكنه الوفاء مَع نجاح ولده أو بعده دون أْن تلزمه كفّارة، )ناجٌح في امتحانه

  .الوفاء بالنذر دخل ِذّمتَه لحظةَ نجاح ولدهمَع أّن وجوَب 

  

  "أو"إفادة الواو معنى : المطلب الثاني  

  

  :في أحد معنيَْين" أو"تأتي الواو بمعنى       

  ٢٠٣التقسيم :ا4ول

تقسيم والواو أجود في ال .الفعل ماٍض ومضارع وأمر: وقولنا. العبادة فريضة ونافلة :ومثاله قولنا 

  .٢٠٤الدخول تحت الجنس مجتمعة في اع؛ hّن اhنو" أو"من 

  ٢٠٥التخيير :الثاني

(É  " :ومثاله قوله تعالى  Ïk= ptèΧ öΝ ä3y™ρ ââ‘ z ƒÎ�Å_Çs) ãΒuρ " ]من  واستعمال الواو ھنا أنسب ، ٢٠٦]٢٧:الفتح

محلّق، أما مجموعھم فمحلّقين  وأمقّصر  الُمتََحلّلين من اzحرام الواحد منھم ؛ hنّ " أو"استعمال 

  .ن، وبما أّن ا9ية تتحدث بصيغة الجمع فناسبتھا الواو أكثرومقّصري

  

θ#)  " :قوله تعالىمثال الواو للتخيير أيًضا و        ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷W tΒ y]≈n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ 

 يمكننا القيام بھا جميِعھا، بينھا �وتختلف اzباحة عن التخيير بأّن اhمور التي نَُخيّر ،  ]٣:النساء[ "

والواو في ھذه ا9ية . أحد المباحات أو بعضھا أو كلِّھاأّما في اzباحة فإنه يمكن للُمباح له القيام ب

مكان الواو لكان الُمكلَُّف " أو"جاءت للتخيير حيث � يجوز الجمع بين تسع نساء، ولو استُعِملت 

باحة إ_  إلى جانب التخيير_زام به، لكّن استعمال الواو أفاد ُمقيًَّدا باختيار عدد من النساء وا�لت

                                                
  .٥٢١ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص ٢٠٣
  .٥٧٤، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ٢٠٤
  .٥٢١ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص ٢٠٥
، وزارة ١، طأثر الد�لة النحوية واللغوية في استنباط ا4حكام من آيات القرآن التشريعية ،انظر عبد القادر عبد الرحمن السعدي ٢٠٦

  .٢٣٠م، ص١٩٨٦=ھـ١٤٠٦اhوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث اzس+مي، العراق، 



وينطبق على ھذه ا9ية ما ينطبق على . ٢٠٧التنقّل من خيار 9َخر لكْن على سبيل التناوب � الجمع

دَ _سابقتھا؛ فالمؤمن الواحد  ُمَخيَّر، فإّما مثنى أو ثُ+ث أو ُرباع، أما مجموع المؤمنين _ إْن شاء التعدُّ

وھكذا فإّن استعمال أيِّ حرف من حروف المعاني مكان حرف آخر،  .بين ھذه الخياراتفيجمع 

  .شيئًا من د��ت الحرف ا9خر_ إلى جانب د��ته_يُكِسُب الحرف المستَعَمل 

  

  " :أو"ومن أمثلة الواو بمعنى 

$ *: " قوله تعالى  )١ yϑ ‾ΡÎ) àM≈s%y‰¢Á9 $# Ï!#t� s) à�ù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑø9 $#uρ t, Î# Ïϑ≈yèø9 $#uρ $ pκö� n= tæ Ïπ x� ©9xσ ßϑø9 $# uρ 

öΝ åκ æ5θ è=è% † Îû uρ É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈tóø9 $#uρ † Îûuρ È≅‹ Î6y™ «!$# È ø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì�sù š∅ÏiΒ «!$# 3 

ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹ Å6ym ∩∉⊃∪  " ] فالواو الواردة بين مصارف الزكاة � ]  ٦٠: التوبة ،

 .، فتفيد التخيير " أو " تفيد الجمع ، بل ھي بمعنى 

 

مسلمين و أھَل أسقطُت حقي عن الُجناة : (قول المجني عليه في جريمة قِصاص )٢

المسلميَن، و : ، الواو ھنا للتقسيم، والمعنى أسقطُت حقي عن قسَمْين من الُجناة)ذّمة

أھِل الذّمة؛ فيكون الحكم سقوط القِصاص عن كلِّ جاٍن ُوِجَدت فيه إحدى ھاتين 

 .، من غير اشتراٍط لوجودھما مًعانالصفتي

  

ع" لبنك الدم"قول َمْن يتبّرع بَدٍم  )٣  أھَُب ھذا الّدَم للمحتاجين( :ُمبيِّنًا جھة التبرُّ

، فالُحكم ھنا حصول المحتاج على الھبة إْن )الُمصاِب بفقر دٍم والمصاِب بحادثة

 و. لحصوله على الھبة نالصفتَيْ كان ُمصابًا بفقر َدٍم أو بحادثة، و � يُشتََرط اجتماع 

ع كلمة " أو"يدّل على أّن الواو ھنا بمعنى  و ليست عاطفة استخداُم المتبرِّ

أھَب ھذا الدم :(؛ إذ لو أراد اجتماَع الصفتَْين في نفس الشخص لَقال)المحتاجين(

  ).المحتاج(، دون أْن يجمع كلمة )للمحتاج المصاب بفقر دم والمصاب بحادثة

  

  

                                                
لعربي ، بيروت ، ت محمد قمحاوي ، دار إحياء التراث اأحكام القرآن ،  ، )ھـ٣٧٠ت(الجّصاص انظر أحمد بن علي الرازي  ٢٠٧

  .١٥٦، ص أثر الد�لة النحوية واللغوية وانظر عبد القادر السعدي،.  ٢٨٤،  ٢٨٣، ص  ٢م ، ج١٩٨٥= ھـ ١٤٠٥



  

  

  

  

وإفادتھا معنى " الباء"إفادة الواو معنى : انيالمبحث الث 

  "إلى"

  

  :وفيه مطلبان     

  ".الباء"إفادة الواو معنى : اhول

  ".إلى"إفادة الواو معنى : الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  "الباء"إفادة الواو معنى : المطلب ا4ول            

  

  :يُتََجّوز بالواو عن الباء في ث+ثة مواضع       

  ٢٠٨ مسَ القَ  :ا4ول

§Ä"  :وذلك مثل قوله تعالى  ÷Κ¤±9 $# uρ $ yγ8ptéÏuρ ∩⊇∪ " ]ولى للقََسم٢٠٩]١:الشمسhومثالھا . ، فالواو ا

(ô‰s"  :أيًضا قوله تعالى s9 uρ ãΝä. u� |ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7 Î/ öΝçFΡr&uρ ×'©!ÏŒr&  " ]ولى للقََسم ]١٢٣:آل عمرانhفالواو ا ، .

  .الشرعية في النصوص جّدًاوأمثلة واو القسم كثيرة 
  

    :لواو القسم ث+َث خصائص وإنّ  

  .٢١٠أُقسم وهللا: يُحَذف فعل القسم معھا، ف+ يُقال  ) أ

 .٢١١وهللا أخبرني: � تُستَعَمل في قََسم الطلب، ف+ يُقال  ) ب

  .٢١٢َوهُ hفَعلَّن كذا: � تَْدُخل على ُمضَمر، ف+ يُقال) ج

  

  :وللقسم د�لتان   

الحلُف بغير أسماء هللا تعالى وصفاته غيَر جائز شرًعا، ؛ ولھذا كان  ٢١٣ تعظيم الُمقَسم به )١

  .فإنه � يجوز تعظيُم غير هللا

، وقد اكتسب اليمين ھذا التأكيد نتيجةَ ارتباطه باسم من أسماء ٢١٤تأكيد اhمر الُمقَسم عليه )٢

وبالتالي فإّن  ،٢١٥ فإنه � يجوز ھتك حرمة اسم هللا تعالى ؛هللا تعالى، أو صفة من صفاته

م بغير هللا تعالى غير ُملِزم للعبد، و� كفّارة على من حنث به مع إثمه، ولكن يلزمه القس

� يكون اليمين إ� با� تعالى ، ف+ يكون بغيره من :( يقول محمد بن الحسن .ا�ستغفار

الحدود و الشرائع وغير ذلك ، فإن حلف بأحد ھذه اhمور فليس ھذا يمينًا ، و� كفارة عليه 

                                                
 . ١٢٤، ص ١انظر البزدوي ، كشف اhسرار ، ج ٢٠٨
 .٦١انظر الرماني ، معاني الحروف ، ص٢٠٩
علي بو ملحم ، دار و مكتبة الھ+ل ، .، ت د عة اHعرابالمفصل في صن، ) ھـ ٥٣٨ت (جار هللا الزمخشري  انظر محمود بن عمر ٢١٠

، دار الجيل، بيروت، ا4ساليب اHنشائية في النحو العربيوانظر عبد الس+م محمد ھارون، .  ٤٨٦،  ٤٨٥بيروت ، ص 
  .١٦٣م، ص١٩٩٠=ھـ١٤١٠

ل ، انظر ٢١١   . z١٦٣نشائية ، صو انظر عبد الس+م ھارون ، اhساليب ا.  ٤٨٦،  ٤٨٥ص  الزمخشري ، المفصَّ
ل ، ٢١٢  .٦١وانظر الرماني، معاني الحروف، ص. ٤٨٦،  ٤٨٥ص  انظر الزمخشري ، المفصَّ
ل ، ص  ٢١٣   . ٤٨٣انظر الزمخشري ، المفصَّ
 .١٥٤، دار الفكر العربي، بيروت، صأساليب التأكيد في اللغة العربيةوانظر إلياس ديب، . انظر الصدر نفسه  ٢١٤
 .١٤٣، ٨، ج  انظر السرخسي ، المبسوط ٢١٥



الحلف بأسماء هللا تعالى يمين في الصحيح من الجواب ، و (: يقول السرخسي و  .٢١٦ )

اhصح أن اhيمان مبنية على العرف و العادة ، فما تعارف الناس الحلف به كقدرة هللا و 

عظمته و كبريائه يكون يمينًا ، و ما لم يتعارف الحلف به كرحمة هللا و غضبه و علمه ، � 

 .٢١٧) يكون يمينًا

ومن أمثلة استخدام واو القسم للتأكيد في الفقه اzس+مي، تحليف الُمتّھَم لتأكيد براءته        

 .اhصلية، فالبراءة ثابتة أصالةً لكل مسلم، لكن إن اتُِّھَم أحُدھم دون بيّنة استُحِلَف للدفع عن نفسه

  

  لصاقاz: الثاني

  : ومثال ذلك 

  .٢١٨أنت أعلم ومالك، أي بمالك: قولنا -١

  .٢١٩متى أنت وب+دك؟ أي متى عھدك بب+دك: قولناو -٢

  . ٢٢٠وقد يُستَفاد اzلصاق من المعاوضة      

  

  ٢٢١ )أي الُمعاَوضة(الُمقابَلة  :الثالث

  :من أمثلة ذلك  و 

 .٢٢٢بعُت الشاهَ شاةٌ ودرھم، أي شاة بدرھم: قولنا )١

  

ق على أنت طال: ( ، فقال ) طلقني و لك ألف درھم : ( إذا قالت المرأة لزوجھا )٢

رحمھما هللا _ ، فالط+ق واقع عند أبي يوسف و محمد ) ھذه اhلف التي سميت 

والمال عليھا قِبلت أو لم تقبل ؛ hنھا بالك+م اhول ألزمت نفسھا بالمال _ تعالى 

فيرى أنھا لم تكن _ رحمه هللا تعالى _ أبو حنيفة  اzمام أما. فبقي التزامھا 

                                                
م ، ١٩٩٠= ھـ ١٤١٠، عالم الكتب ، بيروت ،  ١، ت أبي الوفاء اhفغاني ، ط  ا4صل ،) ھـ ١٨٩ت (انظر محمد بن الحسن الشيباني  ٢١٦
  . ١٤٩،  ١٤٨، ص  ٣ج 

  . ١٤١،  ١٣٩، ص  ٨انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ٢١٧
  .٥٠انظر دياب سليم عمر، دور حروف العطف، ص ٢١٨
وانظر ابن . ٢٣٢م، ص١٩٨١=ھـ١٤٠١، ٢عبد المعين الملّوحي، ط.، ت دا4زھية في علم الحروفمحمد الھروي، انظر علي بن  ٢١٩

  .٥٢٣نور الدين، مصابيح المغاني، ص
  .و زاد عليه" الذخائر " و الھروي ھو أبو الحسن علي بن محمد ، ُذكر أنه جمع في كتابه اhزھية ما فرق في كتابه 

، دار الفكر ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، ) ھـ ١٠٦٧ت ) ( الم+ حاجي خليفة(القسطنطيني  انظر مصطفى بن عبد هللا
  . ٧٣، ص  ١م ، م ١٩٩٠= ھـ ١٤١٠بيروت ، 

  . ٤٥انظر ابن أمير الحاج ، التقرير و التحبير ، ص  ٢٢٠
 . ١٢٤، ص ١و انظر البزدوي ، كشف اhسرار ، ج. انظر المصدر نفسه  ٢٢١
  .٤١٩وانظر الُعكبَري، اللباب، ص. ٢٣٢لھروي، اhزھية، صانظر ا ٢٢٢



فبقي إيقاع الزوج عليھا بمال ابتداء ، فإن قبلت وقع ملتزمة بالمال في ك+مھا ، 

   .٢٢٣شيء مال ، و إن لم تقبل � يقع عليھا الط+ق و لزمھا ال

     والراجح قولھما ؛ hن الواو ھنا جاءت للمقابلة و المعاوضة ، فأصبح          

  ) .لك مقابل الط+ق  أدفعھا طلقني بألف درھم: ( معنى ك+مھا 

  

و لك اشتَِر لي ھذا المتاع : ( ، أو قال ) بع المتاع و لك الدرھم : ( م إذا قال أحدھ )٣

، فإّن ) درھم   إن بعت ھذا المتاع لي فلك: ( ، كان ذلك استئجاًرا ، فكأنه قال) الدرھم 

  . ٢٢٤كجواب الشرط بحرف الفاء جواب اhمر بحرف الواو 

  

ر ھنا أنه قصد احمل ھذا و لك درھم، أي احمله بدرھم، فالظاھ: قول أحدھم )٤

 .٢٢٥الُمعاَوضة، حيث إّن اzجارة بيع المنافع بعوض

  

، فالواو )َمْن يجُد لي حقيبتي المفقودة و له عشرة دنانير؟: (ويُمثَُّل له كذلك بقول القائل )٥

ھنا تُحَمل على المقابَلة؛ hّن اhصَل في الجعالة وْضُع جائزٍة في مقابل عَمٍل ما؛ فإْن 

  .ما وجبَْت له الجائزة على صاحب الحقيبة َوَجَد الحقيبةَ شخصٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٢١٣، ص ٦انظر السرخسي ، المبسوط ، ج ٢٢٣
  . ١٢٩، ص  ١٥انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ٢٢٤
وانظر دياب سليم .  ٤٥و انظر ابن أمير الحاج ، التقرير و التحبير ، ص .  ٢١٣،  ٢١٢، ص  ٦انظر السرخسي ، المبسوط ، ج ٢٢٥

  .٥٥حروف العطف، صعمر، دور 

    :"إلى"إفادة الواو معنى : المطلب الثاني

ائت وخير، أي إلى : ، ومثّل عليھا بعبارة"إلى"ذھب المزني إلى أّن الواو قد تأتي بمعنى       

  .٢٢٦خير

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  إفادة الواو الترتيب وإفادتھا عكس الترتيب: المبحث الثالث

  :بانوفيه مطل    

  .إفادة الواو الترتيب: اhول

  .إفادة الواو عكس الترتيب: الثاني

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١١٤المزني، الحروف، صانظر  ٢٢٦



  

  

  إفادة الواو الترتيب: المطلب ا4ول            

  

  :من الترتيب حالتَْينعلى إحدى  تدل الواو      

  

، وتكون في ذلك مجاًزا عن الفاء، ومن أمثلة ذلك قوله الترتيب مع مھلة قصيرة :الحالة اhولى

$  " :تعالى pκš‰r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u # sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n<Î) È, Ïù# t� yϑø9 $# 

(#θ ßs|¡øΒ$#uρ öΝä3 Å™ρ âã� Î/ öΝ à6n= ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) È÷t6÷ès3ø9 ، فِذْكر ممسوح بين مغسو�ت دّل على  ]٦:المائدة[ " #$

 � تفّرق بين متجانسات إ� لفائدة ، و ؛ hّن العرب عادةً � تذكر مختلفًا بين متشابھات الترتيب إرادة

لعّل  و . ھو ما تفيده الفاء ، و َدّل على أّن الترتيب مع مھلة قصيرة و ُورود الموا�ة في السنة.  ٢٢٧

ل اhمر يدل على عْ ؛ فِف  يجابهالمغزى من استعمال الواو بدل الفاء في ھذه ا9ية إرادة الترتيب دون إ

وَجَب الترتيب hنه وارد بعد فعل يقوي ھذا المعنى صيغة الشرط ، فلو ُعطف بالفاء لَ  ، و الوجوب

 ، ثم ورد الترتيب غيره للترتيب و لكن لّما ُعطف بالواو المحتِملة ، و ضمن جواب الشرط اhمر و

hّن الواو جاءت  و . ، فكان سنةً  سياق ا9ية ؛ hنه ورد خارج ، كان الترتيب غير �زم في السنة

 ( ، مع ُمحافظتھا على معناھا اhصلي ، فإنھا اكتسبت من الفاء الد�لة على الترتيب ھنا بمعنى الفاء

 وھو الحّد اhدنى  الوضوء الواجب و:  ا جعل ا9ية تشمل الوضوء بنوعيهـ، مم ) الجمع المطلق

  .الوضوء مع سنة الترتيب ، و ن ترتيبيكون دو

  

ادخل السوق فاشتِر لنا خبًزا و : ( بقول أحدھم 9خر  الواو في ھذه ا9ية قد شبَّه الطحطاويو         

  يسبق شراء الخبز و اللحم ، أما  ، فالفاء ھنا لتعقيب المتعاطفات ، فدخول السوق) لحًما 

أما اhركان فالربط ة تعقبھا أركان الوضوء ، الشراء ف+ يُشتََرط الترتيب فيه ، و كذلك إرادة الص+

  . ٢٢٨ ضي مطلق الجمع ؛ فلم يلزم الترتيب بينھابينھا بالواو ، و ھي تقت

  

                                                
  .٢١، صانظر دياب سليم عمر، دور حروف العطف، و  ١٣٧، ص ١انظر ابن قدامة ، المغني ، ج ٢٢٧
 . ٤١ھـ ، ص١٣٨٩مطبعة خالد بن الوليد ، دمشق ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفJح ، انظر أحمد الطحطاوي ،  ٢٢٨



قول ذلك بقد يُمثَّل ل ، و ٢٢٩ ثم ھو القدر المشترك بين الفاء و ، و مطلق الترتيب :الحالة الثانية

 المدرسة المجاورة، و ، و و أخي زيد ، أخي عليّ :  ِمن واحدٍ  أوصي بألف دينار لكلّ  : (الموصي

  ؛  ليست ِمْن جنسھا يُفيد إرادة الترتيب فإّن ِذْكَر المدرسة بين المتشابھات و،  ) أخي عمرو

  

 ف+ بُدّ _  كأْن يُساوَي الثلُث ث+ثةَ آ�ف دينار _فإْن نََقَص الثلث في ھذه الحالة عن إيفاء الوصية 

  . لن يحصَل عمرو حينھا على نصيٍب من الوصية ، و من مراعاة الترتيب المذكور حينھا

  . ٢٣٠ "ثّم " عبد الرؤوف عثمان أّن الواو تَجيء بمعنى كتور الدّ  رَ ذكَ  و      

  

  إفادة الواو عكس الترتيب: المطلب الثاني         

  

  : من أمثلة ذلك ، و تفيد الواُو العاطفة عكَس الترتيب مجاًزا

  

çν…"  : قوله تعالى )١ u!% ỳ uρ … çµãΒöθ s% tβθããt� öκ ç‰ Ïµ ø‹ s9 Î) ÏΒuρ ã≅ö7 s% (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 ا9ية  "  #$

  . ] ٧٨ : ھود [

›y#ø"  : قوله تعالى )٢ s3sù tβ% x. ’Î1#x‹tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∉∪  " ] ٢٣١ ] ١٦ : القمر . 

ÞΟ ": قوله تعالى  )٣ tƒö�yϑ≈tƒ ÉL ãΨø%$# Å7 În/t� Ï9 “Ï‰ ß∨ó™ $# uρ Éë x.ö‘ $#uρ yì tΒ šÏèÏ.≡ §�9 آل [  " ∪⊃⊇∩ #$

، في ا9ية أمر بالقيام و الركوع و السجود ، و ھي أركان الص+ة ؛ ]  ٤٣: عمران 

و لذلك لم يكن ھذا موضع سجود ؛ hن السجود ھنا ذِكَر مع الركوع و القيام فكان 

، و ھي في  ٢٣٢أمًرا بالص+ة ، و في ھذا د�لة على أن الواو � توجب الترتيب 

 .ة تفيد عكس الترتيب ؛ حيث ذكرت أركان الص+ة على عكس ترتيبھا ھذه ا9ي

  

  

                                                
  .٩٢، ص١انظر ا9مدي، اzحكام، ج ٢٢٩
، دار الطباعة المحمدية، ١، طأنموذج من النحو الميداني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري عبد الرؤوف محمد عثمان،.انظر د ٢٣٠

  .١٦٤م، ص١٩٩٢=ھـ١٤١٣القاھرة، 
  .٥٩االرّماني، معاني الحروف، ص ٢٣١
 . ٢٩٤، ص  ٢انظر الجصاص ، أحكام القرآن ، ج ٢٣٢



  

  

  

  

  

  

  الترجيح بين معاني الواو المحتملِة أكثَر من معنى: الفصل الثالث

  

  

  :وفيه مبحثان     

  .الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو: اhول

  .مجازيةالترجيح بين ِعّدة معاٍن كلھا حقيقية أو كلھا : الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو: المبحث ا4ول

  

، فإْن وردت واٌو تحتمل معنًى  أخرى مجازية قد سبق تقسيم معاني الواو إلى َمعاٍن حقيقية و     

ح الحقيقي حقيقيًّا و  القرائنُ تَتَلّخص  ، و ، إ� أْن توجد قرينة ترّجح المجازي آخر مجازيًّا ُرجِّ

  : المرّجحة للمجاز على الحقيقة في نوعين

  القرائن المعنوية) ٢القرائن اللفظية                                   ) ١

  

  : ھي نوعان ، و القرائن اللفظية:  أو�

قوله  ، و من أمثلة ذلك ٢٣٣ ، بأْن يدل السياق على إرادة المجاز � الحقيقة سياق الك+م  ) أ

$"  : تعالى pκ š‰r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè= Å¡ øî$$sù öΝä3 yδθã_ãρ öΝä3tƒÏ‰÷ƒr& uρ ’ n<Î) 

È, Ïù# t� yϑø9 $# (#θ ßs|¡øΒ$# uρ öΝ ä3Å™ρ âã� Î/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È÷t6 ÷ès3ø9 ، اhصل أّن الواوات  ] ٦ : المائدة [ " #$

 _السياقية  ، إ� أّن القرينة و المعنى الحقيقي لواو العطف، و ھ في ھذه ا9ية لمطلق الجمع

؛ فإّن العرب  ھو معنًى مجازي ، و رّجحت الترتيب_  ھي ِذكر ممسوح بين مغسو�ت و

إرادة و � تقطع النظير عن نظيره إ� لفائدة ، و ھي ھنا  ، � تذكر ُمختلفًا بين متجانسات

 . ٢٣٤ الترتيب

  

ھذه القرينة غيُر  ، و ٢٣٥ على ترجيح المجاز اشتقاقه دة اللفظ وبأْن تدل ما:  نفس الك+م  ) ب

؛ إذ إّن الحروف �  ، بل معاني الحروف بشكل عامّ  صالحٍة للترجيح بين معاني الواو

 . � جذور اشتقاق لھا و

  

  

                                                
زھير بن .، ت دشرح مختصر المنار المسمى خJصة ا4فكار شرح مختصر المنار ،)ھـ٨٧٩ت(لوبُغاانظر زين الدين قاسم بن قط ٢٣٣

  ).٩٥، ٩٤(م، ص١٩٩٣=ھـ١٤١٣بيروت، دار الكلم الطيب، بيروت، /، دار ابن كثير، دمشق١ناصر الناصر، ط
قاھرة ، و نشأ بھا ، و حفظ القرآن العظيم ثم أخذ في تقريبًا بال) ھـ ٨٠٢(و ھو زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد هللا الجمال ، ولد سنة 

الجد حتى شاع ذكره و ذاع صيته ، وأثنى عليه مشايخه، ومن تصانيفه درر البحار وتخريج أحاديث ا�ختيار، و رجال شرح معاني ا9ثار 
في ربيع ا9خر سنة _ رحمه هللا تعالى_توفي . للطحاوي ، وغيرھا ، أخذ عن ابن الھمام و غيره من علماء عصره ، و أخذ عنه كثيرون 

  .تسع وسبعين و ثمانمائة عن سبع و سبعين سنة
  . ٣٢٦، ص  ٧انظر ابن العماد ، شذرات الذھب ، ج 

  .١٣٧، ص ١انظر ابن قدامة ، المغني ، ج ٢٣٤
  ).٩٥، ٩٤(انظر ابن قطلوبغا، شرح مختصر المنار، ص ٢٣٥



  : ھي ث+ثة أنواع ، و القرائن المعنوية:  ثانيًا

وھبُت ھذا  : ( ، كأْن يقوَل قائلٌ  ٢٣٦ للفظمحل الك+م حقيقة ابأْن � يَقبَل :  محّل الك+م  ) أ

المعنى الحقيقي لھا مطلق  ، و العطف ، فالواو ھنا واوُ  ) الكتاب لطالب العلم الغني و الفقير

،  في اzباحة"  أو "إلى معنًى مجازي و ھو أْن تكوَن بمعنى  ، إ� أنّھا تُصَرف عنه الجمع

� يقبل أْن يكون _  و ھو طالب العلم _الك+م  و إنما ُصِرفَت عن معناھا الحقيقي hّن محلّ 

 . غنّيًا و فقيًرا في آٍن مًعا

  

خذ مالي من  : (فلو قال أحدھم لوكيله،  ھو ما يُسّمى بالقرينة الحالية و ، ٢٣٧ َغَرض الك+م  ) ب

؛ �حتمال اzنكار بعد  ؛ hنه ا�حتياط ؛ ف+ بُدَّ من أْخِذ المال قبل الط+ق ) ْقھازوجتي و طل

، فالواو في  ٢٣٨ا�حتياط واجب على الوكيل إذا لْم يَكْن في لفظ الموكل ما ينفيه ، و لط+قا

 و صريحٌ  الموّكللفظ  ، و الترتيب ، و الجمع المطلق:  ھذا المثال تترّدد بين معنيَْين

 . ؛ فلزم منه الحمُل على الترتيب َغَرُضه واضح في إرادته الحصوَل على ماله

 

، فالواو  ، فطلّقھا )لك ألُف دينار طلْقني و : ( فلو قالت الزوجة،  ٢٣٩ عادتهُعرف الك+م و) ج

وتفيد المقابلة  تكوَن بمعنى الباء◌ْ  اhول أن:  تحتمل أحَد ث+ثِة معانٍ _  وجةفي ك+م الز _

لك ألف (يكون المعنى  و،  والثاني أْن تكون حاليّة بأْن تكوَن حا� مقلوبة ،) المعاوضة(

لّما كانت عادة الُخلع الط+ُق مقابَل أمٍر  و،  ، والثالث أْن تكون ابتدائية )طلقتنيقد  دينار و

  . ، فإّن الواو ھنا تُحَمُل على الُمقابَلة ماّدّي تدفعه المرأة لزوجھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .انظر المصدر نفسه ٢٣٦
  ).٩٥، ٩٤(ختصر المنار، صانظر ابن قطلوبغا، شرح م ٢٣٧
محمد .، ت دالكوكب الدري فيما يتخّرج على ا4صول النحوية من الفروع الفقھية ، )ھـ٧٧٢ت(انظر جمال الدين عبد الرحيم اzسنوي ٢٣٨

 .٣٣٤، ص.م١٩٨٥=ھـ١٤٠٥، دار عّمار، عّمان، ١حسن عّواد، ط

  ).٩٥، ٩٤(انظر ابن قطلوبغا، شرح مختصر المنار، ص ٢٣٩



  

  

  الترجيح بين ِعّدة معاٍن كلھا حقيقية أو كلھا مجازية:المبحث الثاني

  

  : أمور خمسة، فالترجيح بأحد  كلھا حقيقية أو كلھا مجازيةإذا وردت واو لھا عدة معاٍن       

ل في الصيغة و :أو�  : ( رجل لزوجته غير المدخول بھا، فمث+ إذا قال ال ٢٤٠ سياق الك+م التأمُّ

قد تكون  ، و قد تكون للمعية ، و ، فالواو ھنا قد تكون لمطلق الجمع ) طالق طالق و أنت طالق و

نًى ؛ hنه إنما يُحَمل عليه عند جواز العمل بأّي مع مع ف+ يمكن الحمل عليه، أما مطلق الج للترتيب

مخالف ؛ hّن الحكم الشرعي في حالة الحمل على المعية  ل بذلك� يمكن ھنا العم ، و من معانيه

أما المعية فمرجوحة  ، و � يمكن جمعھما في حكم واحد ، و للحكم في حالة الحمل على الترتيب

نه ؛ إذ لو أراد القائل الجمع hمكنه بلفظ واحد صيغةبد�لة ال  منه ، فكان عدوله عن اhسھل مَع تمكُّ

  . قرينة إرادة الترتيب

  . أو معرفة وصفه وحاله ٢٤١ ُمرادهسؤال المتكلم عن  :ثانيًا

  . عادته ُعرف الك+م و :ثالثًا

 مثال ذلك ، و غيره من المعاني معاني الواو دون، بأْن يقبل محل الك+م أحد  محّل الك+م :رابًعا

أنت مطَلّقة أو  تزّوجتك و : ( طلقت قد سبق لھا أْن تزّوجت و قول رجل �مرأة يريد الزواج بھا و

تزّوجتك في حال : ، فيكون المعنى ، فالواو ھنا إّما أْن تكون للحال ) قبلتُ :  فأجابته.  وأنت طالق

 ، و اhول طلب الزواج منھا: فيكون قاِصًدا إنشاَء ُحكَمْين،  إّما أْن تكون ل+بتداء ، و أنّك مطلّقة

؛ لعدم قَبول محّل الك+م  الترجيح في ھذه الحالة يكون باستبعاد َكْون الواو ل+بتداء ، و ط+قھاالثاني 

  !؟ ؛ إذ كيف يوقع الرجُل ط+قًا على امرأٍة لْم تصبْح زوجته بعدُ  ھذا المعنى

، لم يبَق إ� الترجيح حسب  قةالساب المراد عن طريق أحد المَرّجَحات نىللمع إذا لم نھتدِ  :خامًسا

، وقد تبيّن باستقراء أجَرْته الباحثة أّن معاني الواو تترتّب  اhكثر استخداًما المعنى اhشھر للواو و

  : من اhشھر إلى اhقّل شھرةً حسب الترتيب ا9تي

  

  

                                                
  .١٦٣، ص١سرخسي، أصول السرخسي، جانظر ال ٢٤٠
  .انظر المصدر نفسه ٢٤١



  :المعاني الحقيقية

  .فيه أشھر من عطف المفردات مطلق الجمع، وعطف الجمل )١

 .الحال )٢

 .ا�بتداء )٣

 .ا�عتراض )٤

 .المدح أو الجحود )٥

  

  :المعاني المجازية

  ".الباء"أْن تأتَي الواو بمعنى  )١

 .أْن تأتَي الواو للترتيب )٢

 ".مع"أْن تأتَي الواو بمعنى  )٣

 .أْن تفيد الواو عكس الترتيب )٤

 ".أو"أْن تأتَي الواو بمعنى  )٥

 ".إلى"أْن تأتَي الواو بمعنى  )٦

  

  

  :ومن أمثلة الترجيح   
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(#θ ä9 'ρ é& É=≈t6ø9 F{$# ∩∠∪  " ] ٧ : آل عمران [ .  

  : تدل على أحد أمرين"  الراسخون و " :قوله لواو فيا       

، وتكون في ھذه الحالة واَو الجمع بين  " الراسخون "الجمع بين لفظ الج+لة و كلمة  )١

  . المفردات



بين جملة  ، و " فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه "الجمع بين جملة  )٢

واُو  في ھذه الحالة ، و الواوُ  " ن عند ربناالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل م"

  . أي واو ربط الجمل _ا�ستئناف 

  :الترجيح

  .المعنيان حقيقيان )١

 :قرائن السياق )٢

 و: ، و يُقَدَّر ِبجملة يُفھَم منه وجود طََرف آَخر"  فأما الذين في قلوبھم زيغ"  : قوله تعالى  ) أ

  .٢٤٢ أداةُ تفصيل"  أما "، فإّن  أما الراسخون في العلم

،  يؤمنون بالمتشابه و، أي أنھم يؤمنون بالمحكم  " يقولون كل من عند ربنا"  : يقول تعالى  ) ب

، أي ما علمنا " كل من عند ربنا ":عدم فھم المتشابه فإنھم يقولون رغم فھمھم المحكم و و

 . ما لم نعلم و

أشھر منه في  تخدام واو مطلق الجمع في ا�ستئنافيدعمھا أّن اس يقوي اhدلةَ السابقةَ و )٣

 . عطف المفردات

  

و hبي بكر الجصاص في تفسير ا9ية ك+م يوفق بين ا�حتمالين برأي وسط ، حيث          

و ما يعلم تأويله : ( و الذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من ا�حتمال أن يكون تقديره : يقول 

) كل من عند ربنا قائلين آمنا به  جميعه إ� هللا ، و أما الراسخون في العلم فيعلمون تأويل بعضه

، يعني ما نُِصَب لھم من الد�لة عليه في بنائه على الُمحَكم و َردِّه إليه ، و ما لم يُجَعل لھم سبيل 

 . ٢٤٣إلى علمه ، فإذا علموا تأويل بعضه و لم يعلموا تأويل بعضه ا9خر قالوا آمنا بالجميع 

  

، )وهللا � آكل غًدا والشمس طالعة: (قائ+_ د اhيامفي نھار أح_أقسم شخص  لو :المثال الثاني

� آكل غًدا حال طلوع الشمس؛ فيحنث : ، ومعنى الجملة يكونالحال: فالواو ھنا تحتمل أحد معنيين

  .فقط إْن أكل في نھار اليوم المقَسم عليه

فيحنث إْن أكل في � آكل غًدا مطلقًا، والشمس ا9ن طالعة؛ : اليمين حينھا ، ويكون معنىا�بتداءو 

فإْن لم يبيّن القائل قصده من اليمين حملت الواو على الحال؛ hنه المعنى . نھار اليوم التالي أو ليلته

  .اhشھر

  

                                                
 .٥٧، ص١انظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ج ٢٤٢
  . ٢٨٤،  ٢٨٣، ص  ٢انظر الجصاص ، أحكام القرآن ، ج ٢٤٣



؛ فيتعلق الط+ق  ، فالواو إّما حالية ) ھي ناشز زوجتي طالق و : (لو قال رجل :المثال الثالث

 ناِشًزا ِفع+ً إْن لم تَُكن الزوجة  ؛ فيقع الط+ق حا� و نافيةإّما استئ ، و َعَدًما بنشوز الزوجة ُوجوًدا و

  . ؛ فيُحَمل عليه عند انعدام قرينِة إرادِة الحال ا�ستئناف أشھر و .

  

، فإن الواو ) اقبضي جميع المال الذي على ف+ن و أنت طالق : ( لو قال لزوجته  :المثال الرابع

، و يفيد وقوع الط+ق  تحتمل ا�بتداء ي ھذه الحال ، كما، ويفيد عدم وقوع الط+ق ف تحتمل الحال

، فإن لم تُعَرف  ٢٤٤فيُسأل المتكلم عن مراده و يؤخذ بنيته  ، حا�ً قبضت الزوجة المال أو لم تقبضه

  . نيّته ، حملنا الواو على الحال hنه أشھر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٥٦،  ٥٥، ص  ٢٢انظر السرخسي ، المبسوط ، ج  ٢٤٤



  الخاتمة

  

  وبعد،. على رسول هللا خير الخلق أجمعين  الحمد � ربِّ العالمين ، و الص+ة و الس+م         

  :نتائج البحث با9تي ص أھمّ تتلخَّ         

  

ب بع�ض ِس�كتَ فإنھ�ا تَ  ،آخ�َر م�ن ح�روف المع�اني ستخدم الواو بمعنى حرفعندما تُ  -١

 .د��ت الحرف ا9خر إضافة إلى د��تھا اhصلية

  

فإن�ه ل�ن _ hقل ش�ھرةبترجيح اhشھر على ا_حسب شھرة معاني الواو  إذا َرّجْحنا -٢

 ،دةمح�دَّ  الك�+م zف�ادة مع�انٍ  عَ ِض�إذ وُ  ؛ل للواو وھذا ھو اhص�لمَ جْ مُ  عٌ وضِ يبقى مَ 

م�ا  ح أكث�رَ وتظھر أھمية ھذا المرجِّ  .+جمَ � ليكون مُ  ا في النفس،مَّ والتعبير بدقة عَ 

 .ات اhخرىحَ جِّ رَ تظھر عند انعدام المُ 

  

واو العطف حقيقة في مطلق الجمع مج�از  و ؛ للواو معاٍن حقيقية و أخرى مجازية -٣

  : في غيره ؛ بدليل 

  .إن إفادتھا كل المعاني على سبيل الحقيقة اشتراك ، و المجاز أولى منه   - أ

حروفًا تفيدھا على الحقيقة ، فإن ُحِملت الواو عليھا حقيقةً _ للواو _ إن للمعاني المجازية    - ب

 .حصل لبس و أسقطنا فائدة الوضع 

، لكان تعّدد ھذه الحروف عبثا ؛ hنه  حروف المعاني � تفيد معنًى إ� بالسياق لو قلنا إنّ    - ت

ا كان ھناك كان يمكن ا�ستعاضة عنھا كلھا بحرف واحد يفيد معنًى حسب السياق ، و لمَ 

  .داٍع لھذا العدد الكبير من الحروف 
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çν…: " قوله تعالى  u!%ỳ uρ … çµ ãΒöθs% tβθ ããt� öκç‰ Ïµø‹ s9Î) ÏΒuρ ã≅ ö7 s% (#θ çΡ%x. tβθ è= yϑ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 ا9ية "   #$

  .] ٧٨: ھود [ 

٥٦  

›y#ø: " قوله تعالى  s3sù tβ%x. ’Î1#x‹tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∉∪   ] " ٥٦  .] ١٦: القمر  

uθ ... : "قال تعالى  èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρ r& y7ø‹ n=tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tG Å3ø9$# 

ã� yzé&uρ ×M≈yγ Î7≈t± tF ãΒ ( $̈Βr'sù tÏ% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è= è% ÔV ÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠ sù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ÷ΖÏΒ u!$ tóÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ï� ø9 $# 

u!$ tóÏG ö/$#uρ  Ï&Î#ƒÍρù's? 3 $tΒuρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒÍρù's? āω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚Å™≡ §�9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9 $# tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u  ÏµÎ/ 

@≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 $ tΒuρ ã� ©. ¤‹tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈t6ø9 F{$# ∩∠∪   ] "٧: آل عمران [.  

٦١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  فھرس ا4حاديث النبوية الشريفة

  

  

  

  طرف الحديث النبوي الشريف                 رقم الصفحة  

  ١٢  صلوا كما رأيتموني أصلي

  ١٢  ابدؤوا بما بدأ هللا به

َمْن يُطع هللا و رسوله فقد 
  َرَشد

١٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ا4عJم تراجم فھرس

  

  

  

  رَجم له                         رقم الصفحةالعالم الُمت          

  ١٩  ا4رمويّ  تاج الدين

  ١٧  ا4صفھاني شمس الدين

  ٧  العكبريّ أبو البقاء 

  ٥٧  قُطلوبُغاابن 

  ٢٣  ◌ّ الماَلقيأبو جعفر 

  ٥٢  الھرويعلي بن محمد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع
  
  
  

  المصادر: أو�                             

  

  
  :التفسير كتب

  

ت محمد قمحاوي ، دار أحكام القرآن ، ،  )ھـ٣٧٠ت(أحمد بن علي الرازي الجّصاص -١

 . ٢٨٤،  ٢٨٣، ص  ٢م ، ج١٩٨٥= ھـ ١٤٠٥إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

محمد .ت د الفريد في إعراب القرآن المجيد ،، ) ھـ ٦٤٣ت (حسين بن أبي العز الھمذاني  -٢

 . ٤٨٠، ص  ١م ، م١٩٩١= ھـ ١٤١١، دار الثقافة ،  ١النمر ، ط

  .، دار ُسحنون، تونسالتحرير والتنويرمحمد الطاھر بن عاشور،  -٣

الكشاف عن حقائق ،  )ھـ٥٣٨ت( الزمخشري جار هللا محمود بن عمر -٤

، دار الكتب ١، ت محمد عبد الس+م شاھين، طغوامض التنزيل وعيون ا4قاويل في وجوه التأويل

 .م١٩٩٥=ھـ١٤١٥العلمية، بيروت، 

  

  

  :كتب الحديث

  

،راجعه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ھـ٨٥٢ت(أحمد بن حجر العسق+ني -٥

، دار الريان ١قصي ُمحب الدين الخطيب، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، ط

  .، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل١م ، ج١٩٨٦=ھـ١٤٠٧للتراث، القاھرة، 

،   شرحه وصحح فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ھـ٨٥٢ت(جر العسق+نيبن ح أحمد_

تجاربه وحققه محّب الدين الخطيب، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبّه على أرقامھا 

، دار الريان للتراث، القاھرة، ١محمد فؤاد عبد الباقي، راجعه قصي ُمحب الدين الخطيب، ط

 .١٣م، ج١٩٨٧=ھـ١٤٠٧



عبد الغفار البنداري وسيّد .، ت دالسنن الكبرى، )ھـ٢٧٩ت(أحمد بن شعيب النسائي -٦

  .٢م، ج١٩٩١=ھـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت،١كسروني حسن، ط

موسى شاھين �شين .، ت دصحيح مسلم، )ھـ٢٦١ت (بن الحجاج النيسابوري مسلم -٧

  .٢م، م١٩٨٧=ھـ١٤٠٧، مؤسسة عز الدين، بيروت، ١أحمد عمر ھاشم، ط.و د

  

  :كتب اللغة

  

ت عبد الس+م محمد  ،معجم مقاييس اللغة ،)ھـ٣٩٥ت(أحمد بن فارس بن زكريا -٨

  .م١٩٧٩=ھـ١٣٩٩ الفكر، دار ھارون،

 بيروت،  مكتبة لبنان، ،المصباح المنير ،)ھـ٧٧٠ت(الفيومي أحمد بن محمد -٩

.١٩٨٧. 

، ت البJغة اHيضاح في علوم، )ھـ٧٣٩ت(بن عبد الرحمن القزويني ج+ل الدين - ١٠

 .م١٩٩١، دار ومكتبة الھ+ل، بيروت، ٢علي بو ملحم، ط.د

  .بيروت ، دار صادر،لسان العرب ،)ھـ٧١١ت(جمال الدين بن مكرم بن منظور  - ١١

، التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، )ھـ٧٤٣ت(محمد الطيبي شرف الدين بن - ١٢

 .ھادي الھ+لي، عالم الكتب، مكتبة النھضة العربية.ت د

محمد .، ت دنتائج الفكر في النحو، ) ھـ٥٨١ت(عبد الرحمن بن عبد هللا السھيلي  - ١٣

  .إبراھيم البنّا، دار الرياض، الرياض

  .، مكتبة سعد الدين، دمشقد�ئل اHعجاز، )ھـ ٤٧٤ ت(عبد القاھر الجرجاني - ١٤

، الطراز المتضّمن 4سرار البJغة وعلوم حقائق اHعجاز يحيى بن حمزة العلوي، - ١٥

 .ت على مراجعته جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروتأشرف

  

  

  

  

  

  

  



  :و التاريخ كتب التراجم 

  

. ت د الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،، ) ھـ  ٨٥٢ت ( أحمد بن حجر العسق+ني  - ١٦

 .م ١٩٧٢الھند ، _، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر أباد ٢محمد خان ، ط 

، دار المسيرة ،  ٢ط  شذرات الذھب في أخبار من ذھب ،، ) ھـ ١٠٨٩ت (ابن العماد  - ١٧

  .م ١٩٧٩= ھـ ١٣٩٩بيروت ، 

، دار  ٢عبد هللا التركي ، ط . ، ت دالبداية و النھايةعماد الدين إسماعيل بن كثير ،  - ١٨

 .م ٢٠٠٣=ھـ١٤٢٤عالم الكتب ، الرياض ، 

الحافظ عبد العليم خان ، . ، ت دالشافعية طبقات ، ) ھـ ٨٥١ت ( بن قاضي شھبةا - ١٩

 .  ھـ ١٤٠٧، عالم الكتب ، بيروت ،  ١ط 

،ت شعيب اhرناؤوط ، و  سير أعJم النبJء،) ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد الذھبي  - ٢٠

  . ھـ ١٤١٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٩محمد العرقسوسي ، ط 

ظنون عن أسامي الكتب و كشف ال، ) ھـ ١٠٦٧ت ( مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني  - ٢١

 .م  ١٩٩٢= ھـ ١٤١٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  الفنون

  

  :كتب أصول الفقه

  

،وأحمد بن )ھـ٦٨٢ت(،وعبد الحليم بن عبد الس+م)ھـ٦٥٢ت(آل تيمية عبد الس+م بن تيمية - ٢٢

،ت )١٤سلسلة الرسائل الجامعية (،المسّودة في أصول الفقه،)ھـ٧٢٨ت(عبد الحليم بن عبد الس+م

  .م٢٠٠١=ھـ١٤٢٢،دار الفضيلة،الرياض،دار ابن حزم،بيروت، ١أحمد الذروي،ط.د

،ت محيي الدين مستو اللمع في أصول الفقه،)ھـ٤٧٦ت(إبراھيم بن علي الشيرازي - ٢٣

  .م١٩٩٥=ھـ١٤١٦، ١ويوسف علي بديوي،ط

عبد الحميد أبو .،ت دالوصول إلى ا4صول،)ھـ٥١٨ت(بن برھان البغدادي أحمد - ٢٤

  .م١٩٨٣=ھـ١٤٠٣المعارف،الرياض، زنيد،مكتبة

الفصول في (أصول الجّصاص،)ھـ٣٧٠ت( الجّصاص الرازي أحمد بن علي - ٢٥

  ،منشورات ١محمد محمد تامر،ط.ضبط نصوصه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه د،)ا4صول

  .م٢٠٠٠=ھـ١٤٢٠محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت،

  .ن الھمـامال بـر الكمـرح تحريـشالتقرير والتحبير  ،)ھـ٨٧٩ت( ابن أمير الحاج - ٢٦



عدنان درويش ومحمد .، ت دالُكلّيّات، )ھـ١٠٩٤ت(أيوب بن موسى الحسيني الكفَوي - ٢٧

  .م١٩٩٢=ھـ١٤١٢،مؤسسة الرسالة، بيروت،١المصري، ط

محمد .، ت دالبحر المحيط في أصول الفقه، )ھـ٧٩٤ت(الزركشي بدر الدين بن بَھادر - ٢٨

  .م٢٠٠٠=ھـ١٤٢١ة، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ، دار الكتب العلمي١محمد تامر، ط

، ت الحاصل من المحصول في أصول الفقه ،)ت ھـ(محمد بن الحسين اhرموي تاج الدين - ٢٩

  .م٢٠٠٢ليبيا، _، دار المنار اzس+مي، بنغازي١عبد الس+م أبي ناجي، ط

،مطبعة السنة ١،طت محمد حامد الفقي ،شرح الكوكب المنيرالفتوحي،  اءتقي الدين أبو البق - ٣٠

  .م١٩٥٣=ھـ١٣٧٢المحمدية،القاھرة،

،ت التمھيد في تخريج الفروع على ا4صول،)ھـ٧٧٢ت(اzسنوي جمال الدين عبد الرحيم - ٣١

،منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب ١محمد حسن إسماعيل،ط

  .م٢٠٠٤=ھـ١٤٢٥العلمية،بيروت،

تخريج الفروع الفقھية  الكوكب الدري في،)ھـ٧٧٢ت(اzسنوي جمال الدين عبد الرحيم - ٣٢

،دار الكتب العلمية،بيروت، ١،ت محمد حسن إسماعيل،طعلى المسائل النحوية

 .م٢٠٠٤=ھـ١٤٢٥

الكوكب الدري فيما يتخّرج على اhصول النحوية من الفروع الفقھية، ت  ، )ھـ٧٧٢ت( اzسنوي_

  .م١٩٨٥=ھـ١٤٠٥، دار عّمار، عّمان، ١محمد حسن عّواد، ط.د

وبھامشه تقرير  ،حاشية العطار على جمع الجوامع ، )ھـ١٢٥٠ت( عطّارال بن محمد حسن - ٣٣

دار  عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع،ومعھما تقريرات محمد علي بن حسين المالكي،

  .بيروت الكتب العلمية،

الشريف سعد .، ت دالتحقيقات في شرح الورقات، )ھـ٨٨٩ت( ابن قاوانالحسين الكي+ني  - ٣٤

  .م١٩٩٩=ھـ١٤١٩ر النفائس، عّمان، ا، د١الشريف، ط

، دار الكتب ل شرح لب ا4صولغاية الوصو، )ھـ٧٢٦ت( زكريا اhنصاري الشافعي - ٣٥

  .العربية الكبرى، مصر

، راجعه محمود أبو فتح الغفّار بشرح المنار،  )ھـ٧٩٠ت( ابن نجيمزين الدين بن إبراھيم  - ٣٦

  .م١٩٣٦=ھـ١٣٥٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو�ده، مصر، ١دقيقة، ط

زھير بن ناصر .، ت دشرح مختصر المنار، )ھـ٨٧٩ت( وبُغازين الدين قاسم بن قطل - ٣٧

  .م١٩٩٣=ھـ١٤١٣بيروت، دار الكلم الطيب، بيروت، /، دار ابن كثير، دمشق١الناصر، ط



شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في ،)ھـ٧٩٢ت(بن عمر التفتازاني سعد الدين - ٣٨

،دار الكتب ١ّرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات،ط،ضبطه وخأصول الفقه

  .م١٩٩٦=ھـ١٤١٦العلمية،بيروت،

،مؤسسة ١،ت محمد حسن ھيتو،طقواطع ا4دلة في ا4صول، )ھـ٤٨٩ت( السمعاني - ٣٩

  .م١٩٩٦=ھـ١٤١٧الرسالة،بيروت،

راجعھا ودققھا جماعة من  ،اHحكام في أصول ا4حكام،)ھـ٦٣١ت(علي ا9مديسيف الدين  - ٤٠

  .م١٩٨٠=ھـ١٤٠٠دار الكتب العلمية،بيروت، راف الناشر،العلماء بإش

شرح المنھاج للبيضاوي في علم ، )ھـ٧٤٩ت(بن عبد الرحمن اhصفھانيين شمس الد - ٤١

  .عبد الكريم النملة،مكتبة الرشيد،الرياض.،ت دا4صول

، نفائس ا4صول في شرح المحصول ،)ھـ٦٨٤ت(شھاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  - ٤٢

، المكتبة العصرية، ٣د عبد الفتّاح أبو ِسّنة، ط.موجود وعلي معّوض، قرظه أت عادل عبد ال

  .م١٩٩٩=ھـ١٤٢٠بيروت، _صيدا

محمد .، ت دتخريج الفروع على ا4صول، )ھـ٦٥٦ت( بن أحمد الزنجاني شھاب الدين - ٤٣

  .م١٩٩٩=ھـ١٤٢٠، مكتبة العبيكان، الرياض، ١أديب الصالح، ط

فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في ، )ت ھـ(بن نظام الدين اhنصاريعبد العلي  - ٤٤

  .ھـ١٣٢٢، المطبعة اhميرية، مصر، ١، ط)المطبوع مع كتاب المستصفى(أصول الفقه

،ت محمد المدخل إلى مذھب اHمام أحمد بن حنبل ،)ت ھـ(بن بدران قادر بن أحمدعبد ال - ٤٥

  .م١٩٩٦=ھـ١٤١٧،دار الكتب العلمية،بيروت، ١أمين ضنّاوي،ط

البرھان في أصول ، )ھـ٤٧٨ت) (إمام الحرمين الجويني(ك بن عبد هللا بن يوسف عبد المل - ٤٦

 .ھـ١٣٩٩، ١عبد العظيم الديب، ط.، ت دالفقه

بوع مع شرح المط(التنقيح في أصول الفقه، )ھـ٧٤٧ت(بن مسعود المحبوبي عبيد هللا  - ٤٧

  ).التلويح على التوضيح

رار عن أصول فخر اHسJم كشف ا4س ،)ھـ٧٣٠ت(البخاري العزيز ع+ء الدين عبد - ٤٨

  .م١٩٧٤=ھـ١٣٩٤طبعة جديدة باhوفست،دار الكتاب العربي،بيروت، ،البزدوي

القواعد والفوائد ا4صولية وما يتعلق بھا من ،)ھـ٨٠٣ت(ع+ء الدين بن اللحام البعلي  - ٤٩

 .ضبطه وصّححه محمد شاھين،دار الكتب العلمية،بيروت ، ا4حكام الفرعية

 د إحسان عّباس،.، قّدم له أاHحكام في أصول ا4حكام، ) ھـ٤٥٦ت(بن حزم  علي بن أحمد - ٥٠

  .م١٩٨٠=ھـ١٤٠٠ بيروت، دار ا9فاق الجديدة، ،١ط



عبد هللا .، ت دالواضح في أصول الفقه، )ھـ٥١٣ت(بن محمد بن عقيل علي بن عقيل  - ٥١

  .م١٩٩٩=ھـ١٤٢٠بيروت، ، مؤسسة الرسالة،١التركي، ط

،دار الكتاب ٢ت إبراھيم اzبياري،ط ،التعريفات، )ھـ٨١٦ت(الجرجاني علي بن محمد - ٥٢

  .م١٩٩٢=ھـ ١٤١٣العربي، بيروت،

 طه العلواني،.ت د ،المحصول في علم أصول الفقه،)ھـ٦٠٦ت(الرازي فخر الدين بن عمر - ٥٣

  .م١٩٩٢=ھـ١٤١٢بيروت، مؤسسة الرسالة، ،٢ط

وض ، ت علي محمد عالمعالم في أصول الفقه، )ھـ٦٠٦ت(الرازي فخر الدين بن عمر - ٥٤

  .م١٩٩٤=ھـ١٤١٤وعادل أحمد عبد الموجود، دار عالم المعرفة، مؤسسة مختار، القاھرة، 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي تيسير التحرير، )ت ھـ(أمير بادشاه الحسينيمحمد أمين  - ٥٥

  .ھـ١٣٥٠وأو�ده، مصر، 

ن �ب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، )ت ھـ(محمد اhمين بن المختار الشنقيطي - ٥٦

 .قدامة، من مطبوعات الجامعة اzس+مية ،المدينة المنورة

، ٢، ت أبي الوفا اhفغاني، طأصول السرخسي، )ھـ٤٩٠ت(محمد بن أبي سھل السرخسي - ٥٧

 .م٢٠٠٥=ھـ١٤٢٦دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، 

الحميد أبو زنيد،   ، ت عبدالتقريب واHرشاد الصغير، )ھـ٤٠٣ت(محمد بن الطيب الباق+ني - ٥٨

  .م١٩٩٣=ھـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة، ١ط

، ت محمد حميد هللا وعاونه المعتمد في أصول الفقه، )ھـ٤٣٦ت(محمد بن الطيب البصري - ٥٩

 .م١٩٦٤=ھـ١٣٨٤محمد بكر وحسن حنفي، المعھد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 

، عن المحصول في علم ا4صول الكاشف، )ھـ٦٥٣ت(محمد بن عبّاد الِعجلي اhصفھاني - ٦٠

، دار الكتب ١د محمد عبد الرحمن مندور، ط.ت عادل عبد الموجود، وعلي معّوض، قّدم له أ

  .م١٩٩٨=ھـ١٤١٩العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، 

، طبعه وصححه محمد المستصفى في علم ا4صول، )ھـ٥٠٥ت(محمد بن محمد الغزالي - ٦١

  .م١٩٩٣=ھـ١٤١٣ب العلمية، بيروت، ، دار الكت١عبد الشافي، ط

  .١،ت محمد حسن ھيتو،طالمنخول من تعليقات ا4صولمحمد بن محمد الغزالي،  - ٦٢

المطبعة  ،٥ط ،روضة الناظر وُجنة الُمناظر، )ھـ٦٢٠ت(بن أحمد بن قدامة موفق الدين - ٦٣

  .ھـ١٣٩٥القاھرة،  السلفية،

عبد هللا .، ت دالروضةشرح مختصر ،)ھـ٧١٦ت(نجم الدين أبو الربيع سليمان الطوفي - ٦٤

  .م١٩٩٠=ھـ١٤١٠بيروت،  مؤسسة الرسالة، ،١التركي، ط



وبھامشه عمدة الحواشي لمحمد أصول الشاشي، ،)ھـ٣٤٤ت(نظام الدين بن إسحق الشاشي - ٦٥

، دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي ١الكنكوھي، ت عبد هللا محمد الخليلي، ط

  .م٢٠٠٣=ھـ١٤٢٤بيضون، 

  

  :ھب الفقھيةكتب المذا

  

  :الحنفي الفقه

مطبعة خالد بن الوليد ، دمشق حاشية الطحطاوي على مراقي الفJح ، أحمد الطحطاوي ،  - ٦٦

 .ھـ ١٣٨٩، 

، عالم  ١، ت أبي الوفاء اhفغاني ، ط  ا4صل ،) ھـ ١٨٩ت (محمد بن الحسن الشيباني  - ٦٧

 م١٩٩٠= ھـ ١٤١٠الكتب ، بيروت ، 

ت محمد حسن إسماعيل ، قّدم له المبسوط ، ، ) ھـ ٤٩٠ت (محمد بن أبي سھل السرخسي  - ٦٨

= ھـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون ، بيروت ،  ١كمال العناني ، ط . د

  .م٢٠٠١

  

  :الشافعي الفقه

دار قتيبة ، م  ،أحمد بدر الدين حسون. د ت ا4م ،، ) ھـ ٢٠٤ت (محمد بن إدريس الشافعي  - ٦٩

٨. 

  

 :الفقه الحنبلي

، ج م ١٩٨١=ھـ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة،الرياض،،المغني،عبد هللا بن أحمد بن قدامة - ٧٠

  . ١٣٠، ص  ٧

  

  :كتب النحو العربي

  

، ت رصف المباني في شرح حروف المعاني، )ھـ٧٠٢ت(أحمد بن عبد النور المالقي - ٧١

  .م١٩٨٥=ھـ١٤٠٥، دار القلم، دمشق، ٢أحمد الخّراط، ط.د



، ت عدنان شرح عمدة الحافظ وعدة الJفظ، )ھـ٦٧٢ت (الكجمال الدين محمد بن م      - ٧٢

، )إحياء التراث اzس+مي(عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، وزارة اhوقاف

 .م١٩٧٧=ھـ١٣٩٧

فخر الدين قباوة ، و .، ت دالجنى الداني في حروف المعاني الحسن بن قاسم المرادي ،  - ٧٣

 .روت محمد فاضل ، دار الكتب العلمية ، بي

َرب من لسان العرب،)ھـ٧٤٥ت(أبو حيّان اhندلسي - ٧٤ مصطفى النماس، .،ت دارتشاف الضَّ

  .م١٩٨٧=ھـ١٤٠٨، مطبعة المدني، القاھرة، ١ط

، مؤسسة ١فخر الدين قباوة، ط.، ت دالجمل في النحو، )ت ھـ(الخليل بن أحمد الفراھيدي - ٧٥

  .م١٩٨٥=ھـ١٤٠٥الرسالة، بيروت، 

، ت الفصول المفيدة في الواو المزيدة، )ھـ٧٦١ت(ئيص+ح الدين بن كيكلدي الع+ - ٧٦

 .م١٩٩٠=ھـ١٤١٠، دار البشير، عّمان، ١حسن موسى الشاعر، ط.د

، ت أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، )ھـ٧٦١ت( عبد هللا جمال الدين بن ھشام - ٧٧

  .م١٩٨٩=ھـ١٤٠٩، دار الجيل، بيروت، ١الفاخوري، ط

، ت الفاخوري، مغني اللبيب عن كتب ا4عاريب ،)ھـ٧٦١ت(عبد هللا جمال الدين بن ھشام  - ٧٨

  .دار الجيل، بيروت

، مغني اللبيب عن كتب اhعاريب، ت محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة المدني، ن ھشام اب_

  .القاھرة

، دار الفكر، ١، طاللباب في علل البناء واHعراب، )ھـ٦١٦ت(ريعبد هللا بن الحسين العكبَ  - ٧٩

  .م١٩٩٥=ھـ١٤١٦دمشق، 

عبد الفتاح شلبي، دار نھضة .، ت دمعاني الحروف، )ھـ٣٨٤ت(علي بن عيسى الرّماني - ٨٠

  .مصر، القاھرة

، ٢عبد المعين الملّوحي، ط.، ت دا4زھية في علم الحروف، )ت ھـ(علي بن محمد الھروي - ٨١

  .م١٩٨١=ھـ١٤٠١

، دار ١محمد حسن عواد، ط.محمود حسني محمود، و د.، ت دالحروف، )ت ھـ(المزني - ٨٢

 .م١٩٨٣=ھـ١٤٠٣الفرقان، عمان، 

مصابيح المغاني في حروف ، )ھـ٨٢٥ت( )بن نور الدينا(محمد بن الخطيب الموزعي  - ٨٣

 .م١٩٩٣=ھـ١٤١٤، دار المنار، ١عائض العمري، ط.، ت دالمعاني

، ت  المفصل في صنعة اHعراب، ) ھـ ٥٣٨ت (الزمخشري  جار هللا محمود بن عمر - ٨٤

 . ٤٨٦،  ٤٨٥الھ+ل ، بيروت ، ص علي بو ملحم ، دار و مكتبة .د

  .، المطبعة المدنية،مصرمفتاح العلوم، )ھـ٦٢٦ت( بن علي السَّّكاكييوسف  - ٨٥

  .مفتاح العلوم، المطبعة الميمنية، مصر،  بن علي السكاكييوسف _



  

  

  

  المراجع: ثانيًا

  
  

  .، دار الفكر العربي، بيروتأساليب التأكيد في اللغة العربيةإلياس ديب،  - ٨٦

دراسة (أسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريمشيد اhسود العظامات، حسين ار - ٨٧

  .م٢٠٠٢، المكتبة الوطنية، ١ط، )تركيبية د�لية

، وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمان، فصول ا4صولخلفان بن جميل السيابي،  - ٨٨

  .م١٩٨٢=ھـ١٤٠٢

، دار ھا الشرعيةدور حروف العطف في استنباط ا4حكام من مصادردياب سليم عمر،  - ٨٩

  .م١٩٨٨=ھـ١٤٠٨الھدى، مصر، 

  .الجملة المعترضة في القرآن الكريم مواضعھا ود��تھاسامي عطا حسن،  - ٩٠

أنموذج من النحو الميداني في فتح الباري بشرح صحيح عبد الرؤوف محمد عثمان،  - ٩١

 .م١٩٩٢=ھـ١٤١٣، دار الطباعة المحمدية، القاھرة، ١، طالبخاري

، دار الجيل، بيروت، ا4ساليب اHنشائية في النحو العربيرون، عبد الس+م محمد ھا - ٩٢

 .م١٩٩٠=ھـ١٤١٠

  .، دار النھضة العربية، بيروتعلم المعانيعبد العزيز عتيق،  - ٩٣

أثر الد�لة النحوية واللغوية في استنباط ا4حكام من عبد القادر عبد الرحمن السعدي،  - ٩٤

ؤون الدينية، إحياء التراث اzس+مي، العراق، ، وزارة اhوقاف والش١، طآيات القرآن التشريعية

  .م١٩٨٦=ھـ١٤٠٦

الثقافة،سلطنة وزارة التراث القومي و ،٣ط ،طلعة الشمس على ا4لفيةعبد هللا السالمي،  - ٩٥

  .م١٩٩٣=ھـ١٤١٣عمان،

المطبعة (عبد القادر حسين، مكتبة ا9داب.، ت دالبJغة العالية عبد المتعال الصعيدي، - ٩٦

  ).النموذجية



إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  سن الشافعي في تحقيقه zرشاد الفحول،محمد ح - ٩٧

،دار الكتب ١،ت محمد حسن إسماعيل،ط)ھـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني ،ا4صول

 .م١٩٩٩=ھـ١٤١٩العلمية،بيروت،

د�لة حروف العطف والجر عند النحاة وا4صوليين وأثرھا في رزالي،  خير الدين محمد - ٩٨

  .م٢٠٠٠، رسالة ماجستير، كلية ا9داب والعلوم، جامعة آل البيت، المفرق، لتشريعيفھم النص ا

مكتبة وھبة، /، دار التضامن٢، ط)دراسة بJغية(د��ت التراكيبمحمد محمد أبو موسى،  - ٩٩

  .م١٩٨٧=ھـ١٤٠٨القاھرة، 

شأة المعارف، ، منحروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقهسعد،  محمود توفيق -١٠٠

  .سكندريةا�

، مطبعة اhمانة، مصر، ١، طمسالك العطف بين اHنشاء والخبرسعد، محمود توفيق  -١٠١

 .م١٩٩٣=ھـ١٤١٣

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Connotations of the Single Arabic Alphabet Waw "W" 

That Is Added to the Beginning of a Word  

(A Fundamental Applied Study) 

 

 

 

 This study comprised an introduction and three chapters. The 
introduction contained explanations of the title vocabularies. Chapter One 
examined the factual meanings of the "Waw", and consisted of four topics. 
The first topic titled "Absolute Addition" in which I examined the views of 
the fundamentals in the absolute addition, and the connotations of this 
meaning and its examples. In the second topic, I studied the adverb of 
manner "al-hal" and the views of the scientists in it, and studied the 
connotations of the adverb of manner "hal" and its examples. In the third 
topic, I examined the subject "ebtida'a" (of a nominal clause) and its 
relation with the recommencement (esti'naf), as well as the examples of the 
starting "waw'. In the fourth topic, I examined the commendation, denial, 
and parenthesis. 
 
 Chapter two tackled the metaphorical meanings of the "waw' in three 
topics. First topic studied the "waw' that implies the meaning of with 
"ma'a", and also that implies the meaning of or "aw". Second topic 
examines the "waw' that means by "ba'a alphabet" and the 'waw' that 
means to "ila". And the third topic dealt with the "waw" that means 
sequence or order, as well as that means sequence reverse. 
 
 Chapter three examined the preponderance among the meanings of 
"waw" that afford more than one meaning, and contained two topics. First 
topic was on the preponderance as per the factual and metaphorical 
meanings of the "was". Meanwhile, the second topic explored the 
preponderance among many meanings either all of them are factual or all 
of them are metaphorical. 


