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 ملخص

 

في القرآن الكريم، وآراء العلمـاء فـي ذلـك بـين مثبـت ونـاف،        ايتناول هذا البحث ما سمي عند بعض العلماء بواو الثمانية ووروده

  .وأدلة كل فريق والترجيح في المسألة، مع تتبع مواضع هذه الواو في كتاب الله والبحث عن أسرار التعبير بها
  

 

The Concept of the"Waw AL- Thamaniya"in the Holy Quran 
between Affirmers and Negators and Secrets of it's Expressing Tools in Glorious 

Quranic Structures 
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Abstract 
 

This study deals with what has been called by some scholar wāw al-thamaniya (‘the waw of eight’) 

and its occurrence in the Holy Quran. The different views oscillated between the extremes of 

recognizing and rejecting the presence of this wāw while tracing it and the secrets of its use in the word 

of Allah.. 
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 :مقدمة

  الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛

فيتنــاول هــذا البحــث األســرار البيانيــة لحــرف مــن حــروف المعــاني فــي القــرآن الكــريم وهــو حــرف الــواو وبيــان حكمــة وروده قبــل  

  .العدد الثامن لفظا أو تقديرًا

 ،النحـويين إلـى تسـمية هـذه الـواو بـواو الثمانيـة وأن ذكرهـا بعـد العـدد السـابع أسـلوب عربـي معـروف              ولذلك ذهب بعـض  

 .، وبحثوا في الوظيفة البالغية لهذا الحرف في القرآن الكريم)واو الثمانية(وأما المحققون فأنكروا تسمية هذه الواو بـ

ودراسة أدلتهم، مستجليًا أسرار التعبير بحـرف الـواو الـذي     وقد جاء هذا البحث ليعرض آراء الفريقين من مثبتين ونافين

  .يسبق العدد الثامن في اآليات القرآنية التي ورد فيها

  :أهمية الدراسة

والحرف الـذي تعنـى بـه هـذه الدراسـة هـو       .تأتي أهمية البحث من موضوعه وهو حرف المعنى الذي يحمل رسالة إعجازية

االت كثيرة في العربية، ومن هذه المعاني واالستعماالت مجـيء الـواو قبـل العـدد ثمانيـة،      حرف الواو، وللواو معان عدة واستعم

. وجاءت هذه الصورة لهذا الحرف في كتاب الله تعـالى فـي مواضـع عـدة وتعـددت آراء العلمـاء والبـاحثين فـي سـر هـذا الـورود           

  .ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا الحرف في النظم الكريم

  مشكلة الدراسة

  :حاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتيت

  ما مفهوم واو الثمانية في القرآن الكريم عند النحويين والمفسرين؟

  :ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية

 هل يوجد في العربية واو تسمى واو الثمانية؟ وما سبب تسميتها بذلك؟ .1

وهل من أسلوب العرب فـي كالمهـم إدخـال الـواو مـع المعـدود الثـامن،        ؟ )واو الثمانية(ما حقيقة هذه الواو المسماة  .2

 وهل ورد هذا األسلوب في القرآن الكريم؟ وأين مواضع وروده؟

 من هذه الواو؟  -نحويين وبيانيين –ما موقف العلماء  .3

 ما سر ورود هذه الواو في التعبير القرآني؟ وما داللتها البيانية؟ .4

  مخطط الدراسة

  المقدمة

  مفهوم واو الثمانية بين المثبتين والنافين: األول المبحث

  تعريف واو الثمانية: المطلب األول

  المثبتون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثاني

  النافون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثالث

  المناقشة والترجيح: المطلب الرابع
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  أسرار التعبير بهذه الواو في النظم الكريم: المبحث الثاني

 جدوناكعــون الســائحون الرادون الســامــبــدون الحاالتَّئبــون اْلع " :أســرار التعبيــر بهــذه الــواو فــي قولــه تعــالى   :المطلــب األول
َالح و نكراْلم نع ونالنَّاه وِف ورعاْلمب ونااَالِمروِد ال ِفظونلحُِدِمِنينؤاْلم شرب ١١٢ :التوبة ،" لَِّه و. 

ون سبعٌة وَثاِمُنهم َكْلبهم ُقـْل  سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلون َخمسٌة ساِدسهم َكْلبهم رجما باْلَغيِب ويُقوُل" :المطلب الثاني

   ٢٢: الكهف، "ا هم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفَال ُتماِر ِفيهم إالَّ ِمراًء َظاِهرا وَال َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدربي َأعَلم بِعدِت

إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت َأبوابهـا    وِسيق الَِّذين َكَفروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى      :قوله تعالى أسرار التعبير بهذه الواو في :المطلب الثالث

يـوِمُكم هـَذا َقـاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـْت َكِلمـُة        وَقاَل َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْنُكم يْتُلون عَليُكم آيـاِت ربُكـم ويْنـِذروَنُكم ِلَقـاَء     

 ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عاْلع        ينـرَتَكبى اْلمْثـوم ـْئسـا َفبِفيه َخاِلـِدين ـنَّمهج ابوُخُلوا َأبَلـى       ِقيَل ادإ ـمهبا راتََّقـو الَّـِذين ِسـيقو

 َفاد ــُتمِطب ُكمَلــيع ــَلامــا سَنُتهَخز ــمَقــاَل َلهــا وهابوــْت َأبُفِتحــا واُءوهَذا جتَّــى إا حــرمنَّــِة زاْلج ــا َخاِلــِدين٧١: الزمــر ،"ُخُلوه – 

٧٣.  

ت امؤِمنـَ  تاعسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَله َأزوجًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم    " :قوله تعالىأسرار التعبير بهذه الواو في  :الرابعالمطلب 

  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائبات َتاَقِنَت

سخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفَتـرى اْلَقـوم ِفيهـا          " :قوله تعالى في أسرار التعبير بهذه الواو :المطلب الخامس

  .٧: الحاقة ،"صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

  .الخاتمة، وفيها عرض ألهم النتائج

  النافينواو الثمانية في القرآن الكريم بين المثبتين و: المبحث األول

  تعريف واو الثمانية: المطلب األول

رجوعا إلى كتب النحو المعتمدة والمعروفة  ككتاب سيبويه
)1(

وكتب الشروح النحوية 
)2(

، وإلـى كتـب معـاني الحـروف نجـد      

عانيهـا  وإيـراد بعـض العلمـاء لهـذه التسـمية أو ذكرهـا ضـمن أقسـام الـواو وم         .ليس بينهـا مـا يسـمى واو الثمانيـة     أْقسام الواوأن 

إنما هو لردها ونفيها، وليس لقبولها واعتمادها
)3( 

وعند البحث نجد إشارة لواو الثمانية، في بعض كتـب األدب أو التفسـير، وربمـا نجـد لهـا ذكـرا مقتضـبا فـي بعـض كتـب إعـراب            

ٌة ساِدسـهم َكْلـبهم رجمـا باْلَغيـِب ويُقوُلـون سـبعٌة       سـيُقوُلون َثَالَثـٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقوُلـون َخمسـ      ": تعـالى  القـرآن عنـد قولـه   

 ،"راًء َظـاِهرا وَال َتسـَتْفِت ِفـيهم ِمـْنهم َأحـدا      وَثاِمُنهم َكْلبهم ُقْل ربي َأعَلم بِعدِتهم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفـَال ُتمـاِر ِفـيهم إالَّ مـِ    

  . ٢٢: الكهف

واو ":وعودة إلى الكتب التي ذكرتها نجـد بيانـا لمعناهـا، وتحديـدا للمـراد بهـا، ومـن ذلـك مـا ذكـره الثعـالبي فـي فقـه اللغـة فقـال               

ُلـون  سـيُقوُلون َثَالَثـٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقو    "ن القـرآ  وفـي  وثمانيـة  سـبعة  ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد: الثمانية كقولك

       ب َلـمَأع ـيبُقـْل ر مهَكْلـب مَثـاِمُنهٌة وعـبس نُلـوُقويِب واْلَغيا بمجر مهَكْلب مهاِدسٌة سسـاِر       َخمـٌل َفـَال ُتمالَّ َقِليإ ـمهَلمعـا يم مِتهِعـد

ِمْنه مهَتْفِت ِفيَال َتسا واًء َظاِهرالَّ ِمرإ مها ِفيدَأح وا   ": جهنم ذكر في تعالى قال وكما،  ٢٢: الكهف، "مَكَفـر الَِّذين ِسيقو

ْنـِذروَنُكم  ُكم يْتُلون عَليُكم آياِت ربُكـم وي إَلى جهنَّم زمرا حتَّى إَذا جاُءوها ُفِتحْت َأبوابها وَقاَل َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْن

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلعقَّْت َكِلمح َلِكنَلى وَذا َقاُلوا به ِمُكموالجنة ذكر ولما سبعة أبوابها ألن واو، بال،  ٧١: الزمر"ِلَقاَء ي 

بـُتم  وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا سـَلام عَلـيُكم طِ       وِسيق الَِّذين اتََّقوا ربهـم إَلـى اْلجنَّـِة زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا        ": قال

ا َخاِلِدينُخُلوهالعرب كالم في مستعملة الثمانية وواو ثمانية، أبوابها ألن الواو بها فألحق، ٧٣: الزمر" َفاد."
)4(

   

خمسـة،   ،اثنـان، ثالثـة، أربعـة    واحـد، : دد كامل لقولهمهي الواو التي تلحق الثامن من العدد، إشعارًا بأن السبعة ع: وقيل

  .)5( سبعة، وثمانية ،ستة

لبعض المذكورين قبله فـي بعـض    ويكون مغايرًا ،لتعطفه على ما سبق واو عطف تدخل على المعدود الثامن (: وقيل هي

)الصفات
 )6(
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  المثبتون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثاني

ومن أبـرز العلمـاء المثبتـين لهـذه الـواو مـن النحـويين        . مستدلين بعدد من األدلة) واو الثمانية(بعض علماء العربية  أثبت

ابــن خالويــه: واللغــويين
)7(

، والحريــري
)8(

، والفيروزأبــادي
)9(

عيــاش بكــربنو أبــو ،
)10(

ــ النحــوي ، واألســتاذ  الكفيــف اللــه عبــد وأب

المالقي
)11(

أبو منصور الثَّعالبيو ،
)12(

  وهناك غيرهم.

الثعلبي: ومن المفسرين
)13(

،  وابن عاشور
)14(

، والدكتور صالح الخالدي
)15(

  .وهناك غيرهم 

  :واستدل هؤالء بما يأتي

  :إن إلحاق الواو في الثامن من العدد من خصائص لغة العرب، وهو كما جاء في القرآن .1

 اَالِمـرون بـاْلمعروِف و النَّـاهون عـن اْلمنكـر و الحَِفظـون       لسـجدون التَّئبـون اْلعبـدون الحَمـدون السـئحون الركعـون ا      "
ِمِنينؤاْلم شرب وِد اللَِّه و١١٢ :التوبة ،" لحُِد.  

 قــالوا الســبعة بلغــوا فــإذا وثمانيــة، ســبعة ســتة خمســة فيقولــون الواحــد مــن يعــدون أنهــم قــريش عــادة مــن إن :قــالوا .2

 )16( .عياش بن بكر أبو قاله. وثمانية

 أربعـة  ثالثـة  اثنـان  واحـد : عـدوا  إذا يقولـوا  أن شـأنهم  مـن  العـرب  لـبعض  فصـيحة  لغة هي :المالقينقال عن  عطية ابن قال

الـواو  أدخلـوا  ثمانيـة  أمر كالمهم في جاء ومتى.لغتهم هي وهكذا عشرة تسعة وثمانية سبعة ستة خمسة
)17(

 هـي : قـال القرطبـي  .

قريش لغة
)18(

.  

 ثابـت،  اسـتعمال  أنـه  عنـدي  والوجـه . ونقضـاً  وتوجيهـاً  ،ونفيـاً  إثباتـاً  للـواو  المعنى هذا في الخوض كثر :اشوروقال ابن ع

 فـي  بثـامن  لـيس  فيهـا  بـالواو  المقتـرن  بعـض  أن يريبـك  وال. بهـا  المسـتدل  القرآنيـة  اآليات في اطرد فقد الثامن المعدود في فأما

الرتبة في ال الذكر في ثامنًا بكونه العبرة ألن العدة
)19(

.  

 :بعدد من اآليات القرآنية وهي واستدلوا .1

• "   وندالسـج ـونكعالر ونالسئح وندمَالح وندباْلع ونالتَّئب       ِفظـونَالح و نكـراْلم ـنع ونالنَّـاه وِف ورعـاْلمب ونوِد   اَالِمـرلحُِـد

ِمِنينؤاْلم شرب ١١٢ :التوبة ،" اللَِّه و.  

ون سبعٌة وَثاِمُنهم َكْلـبهم  سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلون َخمسٌة ساِدسهم َكْلبهم رجما باْلَغيِب ويُقوُل": تعالى بقولهو •

 . ٢٢: الكهف، "ماِر ِفيهم إالَّ ِمراًء َظاِهرا وَال َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدا ُقْل ربي َأعَلم بِعدِتهم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفَال ُت

وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت           " :قولـه تعـالى   أسرار التعبير بهذه الواو في :تعالى وبقوله •

م هـَذا َقـاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـْت      َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْنُكم يْتُلون عَليُكم آياِت ربُكم ويْنِذروَنُكم ِلَقاَء يوِمُك َأبوابها وَقاَل

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلع٧١: الزمر ،"َكِلم.  

بـُتم  م ِطربهم إَلى اْلجنَِّة زمرا حتَّى إَذا جاُءوها وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا سـَلام عَلـيكُ       وِسيق الَِّذين اتََّقوا  " :وقوله •

ا َخاِلِدينُخُلوه٧3: الزمر ،"َفاد  

 ت ات َثيبـ ائحات سـ ابـد ات عائبـ ات َتاِنتـَ ات َقامؤِمنـَ  تامسـِلم  عسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَله َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن   ":وبقوله تعالى •

كارًاو٥: التحريم، "َأب 

  .٧: الحاقة ،"خاِويٍة سخَّرها عَليهم سبع َليال وَثماِنيَة َأيام حسوما َفَترى اْلَقوم ِفيها صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل ":وقوله تعالى

  النافون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثالث •

ومـن  . ذهب جمهور العلماء من اللغويين والنحويين والمفسرين إلى إنكار هذه التسمية للواو، وتضعيف رأي القـائلين بهـا  

  :أشهر من أنكرها
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أبــو علــي الفاِرســي   : مــن اللغــويين والنحــويين  
)20(

،  وأبــو إســحاق الزجــاج  
)21( 

عفــر النحــاس ج وأبــو، 
)22(

، والهــروي 
)23(

 

والسهيلي
)24(

وابن هشام 
)25(

، والمرادي
)26(

  

الزمخشــري: ومــن المفســرين 
)27(

ــر   ــن المني واب
)28(

ــي  والقرطب
ــيم  ،)29( وابــن الق

)30(
ــان األندلســي  ، وأبوحي

ــن عــادل   ،)31( واب

الحنبلي
واآللوسي ،)32(

  .وغيرهم كثير  ،)33(

 المفسـرين  ومـن  خالويـه  كـابن  الضـعفاء  النحـويين  ومـن  كـالحريري  األدبـاء  مـن  جماعـة  ذكرهـا  الثمانية واو: قال ابن هشام

 مســتأنف عــدد بعــدها مــا وأن ،تــام عــدد الســبعة بــأن إيــذانا وثمانيــة ســبعة ســتة قــالوا عــدوا إذا العــرب أن وزعمــوا .كــالثعلبي

بآيات ذلك على واستدلوا
)34(

.   

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

 بـاب  فـي  مضـى  وقـد ) كلبهم وثامنهم سبعٌة( منها وجعل الثمانية، واو أثبت من قوُل الفساد في المقالة هذه من وأبلغ..."

"له حقيقة ال ذلك أن الواو
)35(

.  

  :واستدل هؤالء بما يأتي

ي نثرهـا وأشـعارها، ولكـن الواقـع خـالف ذلـك؛       لو كانت هذه الواو من خصائص العربية وأساليبها الشتهر ذلك ولنقل إلينا ف .1

واسـتداللهم بـدخولها فـي اآليـات الكريمـة غيـر       .إذ لم يـأت المثبتـون بـأي دليـل مـن كـالم العـرب علـى صـحة هـذا االسـتعمال           

 .  دقيق، بل إن دخول هذه الواو في تلك اآليات إنما هو لعلة معنوية وحكمة بيانية يحددها سياق كل آية

وهــذا تصــريح بضــعف رأي  ،لــيس عليــه دليــل مســتقيم ،إن الــواو تــأتي للثمانيــة :قــولهم « :-رحمــه اللــه –قــال ابــن القــيم 

 »القائلين بوجود واو بهذا االسم في لغة العرب 
)36(

  .)37( له تحقيق ال جدًا، ضعيف قوٌل وهذا: وقال ابن عادل الحنبلي .

هـو اللَّـه   ":  منقـوض بقـول اللـه تعـالى    ال دليـل عليـه مـن جهـة، وهـو       إن السبعة نهاية العدد تحكُّـم؛ ألنـه  : إن قول المثبتين  .2

: الحشـر  ،"ر سـبحان اللَّـِه عمـا يشـرُكون     الَِّذي َلا إَله إلَّا هو اْلمِلـك اْلُقـدوس السـَلام اْلمـؤِمن اْلمهـيمن اْلعزيـز اْلجبـار اْلمَتَكبـ        

)المتكبر((يدخل الواو مع االسم الثامن ذ لممن جهة أخرى، إ ٢٣
)

38
(

.  

كعـون  ائحون الراِمـدون السـ  ابـدون الح ائبون اْلعاالتَّ ": أدلة المثبتين ال تصمد أمام النقد فمثال من أدلتهم قوله تعالىإن  

  .١١٢ :التوبة ،" لحُِدوِد اللَِّه و بشر اْلمؤِمِنين ونِفظحااهون عن اْلمنكر و الاَالِمرون باْلمعروِف و النَّ جدوناالس

لمـاذا ال تسـمى   : ولكـن ببسـاطة قـد يقـال لهـم     . الواو في اآلية واو الثمانية لمجيئها بعـد اسـتيفاء األوصـاف السـبعة     :فقالوا .3

واو العشـرة ؛ ولهـذا   ) و بشـر اْلمـؤِمِنين  (و التسـعة، ووا  واو) لحُِـدوِد اللَّـهِ   ِفظونحـا و ال: (التالية لها وهـو قولـه تعـالى    الواو

  .رفضها جمهور العلماء من المحققين والمفسرين

لـو كانــت هــذه الــواو واو الثمانيــة الســتوى ذكرهــا وإســقاطها إذ يــتم المعنــى بــدونها،فإن القــائلين بــأن مجيئهــا عنــد العــدد    .4

 .لة معنويةعادة عند العرب، ال يرون أن لها فائدة بيانية أو ع) ثمانية(

سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلـون َخمسـٌة ساِدسـهم َكْلـبهم رجمـا باْلَغيـِب       " :قال القرطبي في معرض حديثه عن قوله تعالى 

م مِتهِعدب َلمَأع يبُقْل ر مهَكْلب مَثاِمُنهٌة وعبس نُلوُقويو         مهـَتْفِت ِفـيَال َتسا واًء َظـاِهرالَّ ِمـرإ مهـاِر ِفـيـٌل َفـَال ُتمالَّ َقِليإ مهَلمعا ي

  . ٢٢: الكهف، "ِمْنهم َأحدا 

 أمـرهم،  لتفصـل  عـددهم،  عـن  إخبـار  آخـر  فـي  دخلـت  عطـف  واو أنها ينيالنحو طريق )وَثاِمُنهم َكْلبهم ( :قوله في والواو"

".الكالم لصح سقطت ولو قيل، ما غاية هذا أن ىعل وتدل
)39(

.  

 لكــان بــالعكس كــان ولــو سادســهم، رابعهــم: قولــه فــي الــواو يــذكر لــم: رىيالقشــ وقــال":ونقــل قــول القشــيري فيهــا فقــال 

"اجائز
)40(

 .  

ت اِنتـَ ات َقامؤِمنـَ  تاَخيـرًا مـنُكن مسـِلم    عسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـاً     " : قال ابن هشام عند حديثه عـن قـول اللـه تعـالى    

  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائباَت
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والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة ؛ فـال يصـح إسـقاطها إذ    "

"للسقوط صالحة بها القائل عند مانيةالث وواو . ال تجتمع الثيوبة والبكارة
)41(

 .  

سـخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفَتـرى اْلَقـوم ِفيهـا صـرعى            ": ومن ذلك أيضا استشهادهم بقول اللـه تعـالى  

  .٧: ، الحاقة"َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

وإنمـا هـذه واو    ،نفسـهو بـي   ) سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام    ( :لبي إن منها الـواو فـي قولـه تعـالى    وأما قول الثع":قال ابن هشام

"وهي واجبة الذكر ،العطف
)42(

.  

إن بعض اآليات التي استشـهدوا بهـا دخلـت فيهـا الـواو علـى المعـدود التاسـع ولـيس الثـامن، وهـذا ممـا لفـت األنظـار إليـه ابـن                  

 تاعسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم        " : د حديثـه علـى قـول اللـه تعـالى     عنـ  -رحمـه اللـه   –هشـام  
  .٥: التحريم ،" ت و َأبكارًاات َثيبائحات سابدات عائبات َتاِنَتات َقامؤِمَن

فـإن أجـاب بـأن مسـلمات ومـا      ) مسـلمات  ( ال ) يـرا مـنكن   خ( صفة تاسعة ال ثامنة إذ أول الصفات ) أبكارا ( ثم إن ":قال .5

تفصـيل للصـفات السـابقة فـال نعـدهما      ) ثيبـات وأبكـارا  ( ك قلنـا وكـذل   ،فلهذا لم تعد قسيمة لها )لخيرا منكن(بعده تفصيل 

  .)43("معهن

فـال يعـد هـذا     فهو يقول على افتراض صـحة وجـود هـذه الـواو فـي لغـة العـرب        -عليه رحمة الله  -وهذا ملحظ دقيق منه 

وهــذا . هــي الصــفة األولــى"خيـرًا مــنكن ":الموضـع منهــا ؛ ألّنــه يــرى أن الــواو وردت بعـد الصــفة الثامنــة ال الســابعة؛ فقولــه تعــالى  

  .فلم أر من قال به أثناء بحثي في أقوالهم ،مذهب سبق إليه ابن هشام

أسرار التعبيـر  : ومن ذلك استشهادهم بقوله تعالى. لإن استداللهم ببعض اآليات الكريمة  على صحة هذا االستعمال ال يقب •

َلـم  وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا أَ              " :بهذه الواو في قوله تعالى

آي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمسر ْأِتُكمي      يَلـى اْلَكـاِفرـَذاِب عـُة اْلعقَّـْت َكِلمح َلِكـنَلى وَذا َقاُلوا به ِمُكموِلَقاَء ي وَنُكمْنِذريو ُكمباِت رن"، 

ى إَذا جاُءوهـا  وِسـيق الَّـِذين اتََّقـوا ربهـم إَلـى اْلجنَّـِة زمـرا حتَّـ         ": قـال  الجنة ذكر ولما سبعة أبوابها ألن واو، بال ٧١: الزمر

ا َخاِلِدينُخُلوهَفاد ُتمِطب ُكمَليع َلاما سَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبُفِتح٧3: الزمر ،"و.  

  .العرب كالم في مستعملة الثمانية وواو ثمانية، أبوابها ألن الواو بها فألحق .1

لـو كـان لـواو الثمانيـة حقيقـة لـم تكـن اآليـة منهـا إذ لـيس فيهـا ذكـر             ":قال ابن هشام معقبا على تفسير هـذه اآليـة الكريمـة   

ليســت داخلــة عليــه بــل هــي جملــة هــو   الــواو وهــي جمــع ال يــدل علــى عــدد خــاص ثــم  ، وإنمــا فيهــا ذكــر األبــواب  ، عــدد البتــة

  .)44("فيها

أي دون أن  ،ون المعنويـة إن الذهاب إلى القول بـواو الثمانيـة يوقفنـا فقـط علـى جانـب الصـياغة اللفظيـة فـي القـرآن د           .2

يكون لهذه الواو أثر في المعنى، وهو أمر يجب أن ننزه القرآن عنه، فما مـن حـرف بـل حركـة فـي كتـاب اللـه إال ولهـا         

 .رسالتها المعنوية

 ولكنـه ال طائـل تحتـه فــي    ،ووقـوع هـذه الـواوات مصـادفة غريبة،وتنبـه أولئــك إلـى المصـادفة تنبـه لطيـف         ":قـال ابـن عاشـور   

".لقرآن بله بالغتهعاني ام
)45(

.  

أجاب المنكرون على كل آيـة استشـهد بهـا المثبتـون كاشـفين عـن جماليـات التعبيـر واألسـرار البيانيـة وراء ذكـر هـذه              .3

 .وهو ما سنذكره في المبحث الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله. الواو في مواضعها

  المناقشة والترجيح: المطلب الرابع

ألهذه الواو حقيقـة أو أصـل فـي لغـة العـرب كمـا لسـائر مسـميات اللغـة حقيقـة           : قوال العلماء هووالسؤال هنا بعد عرض أ

  وأصل أم ال ؟
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  : في قراءة تحليلية لهذه اآلراء نجد أن هناك فريقين

  .فريق يقول بهذه الواو ومنهم ابن خالويه والحريري .1

  .وها مؤكدةوقد سم .فـريق ال يرى القول بها، ومنهم الزمخشـري وابن هشام .2

ولعل موقف المثبتين هذا راجع إلى أن داللة الواو على العدد ليست وظيفـة نحويـة، وإنمـا هـي داللـة مفهومـة مـن السـياق         

 -إلـى أن العـدد السـابع    –استنبطوها من اقتران العدد الثامن بالواو فـي بعـض اآليـات القرآنيـة، ولعلهـم اسـتندوا فـي ذلـك أيضـا          

 -إلـى غيـر ذلـك ممـا يرمـز فيـه       -كالسماوات السبع، واألرضين السـبع، واأليـام السـبعة   : يرة ال ثامن لهاارتبط عند العرب بأمور كث

  .عددا مستأنفا بعد عدد تام-هو غاية األمر، فعدوا العدد الثامن -بأن العدد السابع

نحوية، ومن ثـم التمسـوا للـواو    ولكن المنكرين لهذه الواو لم ينظروا إلى هذه االعتبارات إذ ال عالقة لذلك كله بالمعاني ال

الواردة في هذه اآليات وجوها نحوية في إطار المعاني النحوية التي تساق الواو من أجلها في الجملة 
)46(

.  

فـي رأيـي    -وبالوقوف على المكانة اللغوية للفريقين نجد أن كفة النافين هي األرجح؛ وذلك ألن إلثبات هـذه الـواو ال يعـدو   

كما أرى أن هذه الواو ال حقيقة لها في لغتنا ؛ وإنما هي من تسميات األدبـاء المبنيـة علـى تلمـس      .ًا أدبيًاأن يكون استحسان -

 فـإن ":ومما يشهد بذلك قـول ابـن عاشـور   .البعيد عن التقعيد العلمي الذي سار عليه النحاة في بناء قواعد اللغة. الجمال الفني

ووقـوع هـذه الـواوات مصـادفة     ":وقال أيضـا . )47("اتفاقية جاءت لطيفة نكتة إال حسبهأ فال ثمانية، الجنة أبواب لكون الواو مجيء

".عاني القرآن بله بالغتهم ولكنه ال طائل تحته في ،غريبة،وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطيف
)48(

.  

إمـا بلفظـه كمـا هنـا      ،ومن غريـب االتفـاق أن كـان لحقيقـة الثمانيـة اعـتالق بالمواضـع الخمسـة المـذكورة مـن القـرآن            :وقال

. وإما باالنتهاء إليه كما في آية بـراءة وآيـة التحـريم، وإمـا بكـون مسـماه معـدودًا بعـدد الثمانيـة كمـا فـي آيـة الزمـر              ،وآية الحاقة

وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس مـن  . ولقد يعد االنتباه إلى ذلك من اللطائف، وال يبلغ أن يكون من المعارف

وإن لـم تكـن ثامنـة فـي صـفات الموصـوفين،        ،منها آية سورة التحريم ألنها صـادفت الثامنـة فـي الـذكر     الفاضللبعيد عد القاضي ا

 وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة؛ ومثل هذه اللطائف كالزهرة ُتشم وال تحك
)49(

.   

واو الثمانيـة عنـد القـائلين بهـا لـم يخـرج        رودوعلى الرغم من أقـوال ابـن عاشـور السـابقة إال أنـه عنـد تفسـيره لمواضـع و        

الواو بهذا االعتبار، وإنما ذكر أن الواو إما أن تكون عاطفة أو للحال أو غير ذلك من المعاني؛ وفي هذا داللة على عـدم قناعـة   

  .ابن عاشور بهذا المذهب في تخريج الواو

ال ينطبـق   -رحمـه اللـه   –ؤديها أيقنا أن ما ذكره ابـن عاشـور   فإذا عرفنا أن كل حرف في القرآن له رسالته المعنوية التي ي

على الواو المذكورة في اآليـات التـي اسـتدل بهـا المثبتـون علـى واو الثمانيـة؛ ممـا يجعلنـا نطمـئن إلـى رأي الجمهـور فـي رفـض               

  .قبول هذه التسمية

كمـا يقتضـي أن يكـون    . ّلغـات األخـرى  يقتضـي اسـتقراًء ل  "إّنها مـن خصـائص لغـة العـرب    ":عليه رحمة الله ـ  وقول الحريري

وقـد أوردت رد القشـيري علـى الـذين يـرون      .وليس مقصورًا على شواهد ردها جمع من أئمة اللغة, ورودها في لغة العرب بكثرة

  .أن السبعة هي نهاية العد عند العرب

  رأي بعض المعاصرين في هذه الواو

حيـث يمكـن القـول بأنهـا واو العطـف، وفـي الوقـت        "لـك سـهل ميسـور   مال بعض المعاصرين إلى الجمـع بـين الـرأيين، وأن ذ   

نفسه تدل على الثمانية أيضا، فال مانع من أن تحمل الواو داللة ما مع كونها عاطفة، ولـيس إمكـان سـقوطها، أو عـدم سـقوطها      

وغيـر صـالحة فـي موضـع     مقياسا لداللتها على الثمانية، أو العطف، ألن واو العطف نفسها قد تكون صالحة للسقوط فـي موضـع   

آخر، ولـذلك سـقطت مـن الصـفات التـي يمكـن اجتماعهـا، ولـم تسـقط مـن الصـفتين اللتـين ال تجتمعـان، فهـي قـد عطفـت صـفتين                  

"متنافيتين كما دلت في الوقت نفسه على أن العدد ثمانية، ولعل هذا من أسرار اإلعجاز القرآني
)50(

.  

  :ويمكن الرد على هذا الرأي بما يأتي

نلجأ إلى الجمع بين اآلراء إال إذا تعذر الترجيح بينها الستواء األدلة في القـوة، وفـي قضـيتنا المبحوثـة األدلـة       إننا ال .1

 .متوافرة على إنكار واو الثمانية؛ فعليه ال مجال للجمع هنا
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عاني، في حـين  إن الجمع يقتضي أن تحمل الواو معنيين في الوقت نفسه، مما يوقع في الّلبس نتيجة االشتراك في الم .2

 .أن االقتصار على المعنى الراجح لها يرفع هذا اإلشكال

وإّنما تدّل هذه الواو علـى معناهـا بحسـِب السـياق الـذي       له في لغِة العرِب، وجودأن القوَل بواِو الّثمانيِة ال  والذي أختاره

  .، أو للحال، أو مؤكدةوقعت فيه فهي إما عاطفٌة

  التعبير بهذه الواو في النظم الكريم أسرار: المبحث الثاني

استشهد المثبتون لواو الثمانية بعدد مـن آيـات القـرآن الكـريم، وقـد بينـا فيمـا مضـى أن ذلـك ال حقيقـة لـه، ولـيس بشـيء              

وبقـي علينـا اآلن أن نكشـف عـن األسـرار التعبيريـة والحكـم البيانيـة وراء ذكـر هـذه الـواو فـي             . كما يقول المحققون مـن العلمـاء  

  :واضعها، وهي على النحو اآلتيم

ئحون ادون السـ مـ ِادون الحبـ ائبون اْلعاالتَّـ  " :أسرار التعبير بهذه الـواو فـي قولـه تعـالى    : المطلب األول •

الساالر وناكعوندالنَّ ج وِف ورعاْلمب ونالحاَالِمر و نكراْلم نع ونااهِفظون شرب وِد اللَِّه ولحُِد ِمِنينؤ١١٢ :التوبة ،" اْلم.  

دون الصـفات قبلهـا،   ) اهون عـن اْلمنكـر  اَالِمـرون بـاْلمعروِف و النَّـ   :  (المتأمل في هذه اآلية الكريمة يلحظ دخـول الـواو فـي قولـه    

  وعليه نتساءل عن معنى الواو في اآلية الكريمة وعن سر دخولها؟

  :و في اآلية الكريمة، وهذه هي أقوالهموقد كشف العلماء عن سر دخول الوا

 .ذهب جمهور العلماء إلى أن الواو فيها عاطفة .1

 له معنى ال ضعيف قول وهذا زائدة هي وقيل :ابن عطية قال هي زائدة، :قال بعضهم .2
)51(

.  

إذ القول بزيادة الحروف فـي القـرآن مرفـوض؛ ونسـتطيع أن نكشـف عـن سـر ذكـر هـذا الحـرف، ونظهـر الرسـالة التـي              

 .اء يؤديهاج

 إنمـا : فقـال  الضـعفاء  مـذهب  اآليـة  هـذه  فـي  إمامتـه  علـى  البقـاء  أبـو  وذهـب ":قـال ابـن هشـام    .قيل إنها واو الثمانيـة  .3

 فـي  أذرع ةسـبع  أي ثمانيـة،  فـي  سـبع : قالوا ولذلك تام، عدد عندهم السبعة بأن إيذانًا الثامنة الصفة في الواو دخلت

"قبلها لما بعدها ما مغايرة على وضعها ألن ذلك على الواو دخلت وإنما أشبار، ثمانية
)52(

.  

 األمــر بــين مــا":هــو الصــفات، مــن قبلهــا مــا دون الصــفة، هــذه فــي ذكرهــاوالــذي نختــاره هــو عــد الــواو عاطفــة، وأمــا ســر 

"وتنافيهما لتباينهما، بينهما رابطة بالواو فجيء. التضاد من والنهي
)53(

. 

 متقـابالن،  ونهـي  أمـر  همـا  حيـث  مـن  والنهـي  األمـر  أن جهـة  مـن  كـان  مـا إن بخصوصـه  الوصف هذا في العطف أن والظاهر"

 إلـى  فأشـير  بـالمعروف،  آمر المنكر عن والناهي المعروف، ترك وهو المنكر عن ناٍه بالمعروف اآلمر ألن أو الصفات، بقية بخالف

".اآلخر ضمن في يحصْل بما فيه يكتفى ال وأنه الوصفين من بكل االعتداد
)54(

.  

ولم يتقدم في واحدة من الصفات قبل فقيل معناها الربط بـين  } والناهون{وأما هذه الواو التي في قوله  :عطيةوقال ابن 

ألن األول فيمــا يخــص ...إذ همــا مــن غيــر قبيــل الصــفات األول » األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  « هــاتين الصــفتين وهــي 

".تالزمهما وتناسبهماووجب الربط بينهما ل ،وهاتان بينه وبين غيره ،المرء
)55(

.  

وإن كـان العطـف وتركـه فـي األخبـار       ،وإنما ذكر النـاهون عـن المنكـر بحـرف العطـف دون بقيـة الصـفات       : وقال ابن عاشور

الراكعـون  {  :إال أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من األوصاف أن الصفات المذكورة قبلهـا فـي قولـه    ،ونحوها جائزين

علـم أن المـراد الجـامعون بينهمـا، أي     } الراكعـون السـاجدون  {ثم لمـا ذكـر    .ي استقالل بعضها عن بعضظاهرة ف} الساجدون 

وكانـا صـفتين مسـتقلتين    } اآلمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر      { ولما جـاء بعـده    ......المصلون بالنسبة إلى المسلمين

فـالواو هنـا كـالتي فـي     } الراكعـون السـاجدون   { ين قبلهمـا وهمـا   عطفتا بالواو لئال يتوهم اعتبار الجمـع بينهمـا كالوصـفين اللـذ    

]  112 :التوبة[ } ثيبات وأبكارًا {  :قوله تعالى
)56(

.  
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  :عدة فوائد لدخول الواو هي -رحمه الله–وذكر الرازي 

  :وجوه ففيه}  المنكر عن والناهون{  :قوله في الواو دخول وأما 

 العقـاب  شـِديدِ  التـوب  وَقابـل  الـذنب  َغـاِفر { : تعـالى  قـال . أخـرى  الـواو  وبغيـر  ،تـارة  لواوبا تجيء قد التسوية أن: األول الوجه

  .الواو بغير وبعض بالواو، بعض فجاء]  3 :غافر[ } الطول ِذي

ــاني الوجــه ــه ،الجهــاد فــي الترغيــب اآليــات هــذه مــن المقصــود أن :الث  مــرونآلا{: قــال ثــم الســتة، الصــفات ذكــر ســبحانه فالل

 .المنكــر عــن والنــاهون بــالمعروف اآلمــرون الســتة، بالصــفات الموصــوفين أن: والتقــدير} المنكــر عــن والنــاهون وفبــالمعر

 علـى  التنبيـه  عليـه  الواو إدخال من فالمقصود الجهاد، هو ورئيسه؛ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر رأس أن ذكرنا وقد

  .ذكرنا ما

 تعلـق  وال لنفسـه،  اإلنسـان  بهـا  يـأتي  عبـادات  الصـفات  مـن  سـبق  مـا  كـل  ألن وذلـك  ء،هـؤال  علـى  الـواو  إدخال في: الثالث الوجه

 أقـدم  وربمـا  الخصـومة،  وظهـور  الغضـب  ثوران يوجب النهي وهذا بالغير، متعلقة فعبادة المنكر عن النهي أما. بالغير منها لشيء

 الـواو  عليهـا  فأدخـل  ،والطاعـات  العبـادات  قسـام أ أصعب المنكر عن النهي فكان قتله، حاول وربما الناهي ضرب على المنهي ذلك

المشقة زيادة من فيها يحصل ما على تنبيهًا
)57(

.  

سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقوُلـون َخمسـٌة ساِدسـهم َكْلـبهم       ": : في قوله تعالىأسرار التعبير بهذه الواو : المطلب الثاني

اْلَغيا بمجـٌل َفـالَ   رالَّ َقِليإ ـمهَلمعا يم مِتهِعدب َلمَأع يبُقْل ر مهَكْلب مَثاِمُنهٌة وعبس نُلوُقويَال     ِب وا واًء َظـاِهرالَّ ِمـرإ مهـاِر ِفـيُتم 

  . ٢٢: الكهف، "َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدا 

   :وعـدم دخولهـا فيمـا سـبق مـن قولـه      ) سـبعٌة وَثـاِمُنهم    :(يتساءل عن سر دخـول الـواو فـي قولـه     إن الناظر في اآلية الكريمة قد

) مهَكْلب مهاِدسٌة سسَخم نُلوُقويو مهَكْلب مهعابَثَالَثٌة ر نُلوُقويس.(  

هم فـي بيـان سـر مجـيء الـواو فـي اآليـة        وقد حـاول العلمـاء مـن نحـويين ومفسـرين كشـف النقـاب عـن ذلـك فتعـددت أقـوال           

  :وسأعرض أقوالهم فيها على النحو اآلتي. الكريمة

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

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

 عينزالمتنـا  كـالم  مـن  )َكْلـبهم  وَثاِمُنهم:(قوله جملة بأن يؤذن وهذا ،كلبهم ثامنهم أن والثاني. البتِّ على رجال سبعة أنهم: األول

   .فيهم

 ممـا  هـذا  انقطاع لتعطي بالواو؛ وجيء :القائل هذا قال ،بذلك عنهم أخبر تعالى الله كالم من وأنه لالستئناف، الواو أن :الثاني

     :بــل لقــولهم هــو قولــه .لــيس داخــًال تحــت قــولهم} وثــامنهم { بعــض المفســرين إلــى أن قولــه وذهــب :قــال أبــو حيــان.قبلــه

وإذا كـان اسـتئنافًا مـن اللـه دل ذلـك علـى أنهـم ثمانيـة          ،ثـم أخبـر تعـالى بهـذا علـى سـبيل االسـتئناف        .}ويقولون سبعة { 

 ،ألن كـًال مـن الجملتـين صـفة     ،مـن قـولهم  فهـو مـن جملـة المحكـي     } سادسـهم كلـبهم   { و }رابعهـم كلـبهم   { وأما  ،بالكلب

وإلى أن العدة ثمانية بالكلب ذهب األكثرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير
)58(

.   

الزمخشــري ذهــب وإليــه بالموصــوف، الصــفة قولصــ علــى وداللــة تأكيــدًا، الصــفة؛ علــى الداخلــة الــواو أنهــا :لثالــثا
)59(

 ونظــره ،

  .٤: الحجر ،" ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قرية إال" .:بقوله

ان أبو وردكالم الزمخشري حي: يقلـه  لم النحاة من أحدًا بأن)
60(

إليـه الطيبـي   ذهـب  الزمخشـري  هذكـر ى مـا  وإلـ  .
)61(

 المنيـر  ابـن و 

  )62(ذلك من ذكروه ما ورد قدم لمثبته يستقر ال أمر ذلك فإن الثمانية واو بأنها كالقول ال الصواب وهو :نقله بعد وقال

فيـدخلون الـواو    ،وثمانيـة تسـعةٌ   ،خمسـٌة سـتَّة سـبعة    :لغـة قـريش، إذا عـدوا يقولـون     هـا أن هذه تسمى واو الثمانيـة، وأنَّ  :الرابع

   .على عقد الثمانية خاصة
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[ } م سـبِعين مـرًة   إن َتسـَتْغِفر َلهـ  { : فـي المبالغـة فـي العـدد؛ قـال تعـالى      إن السـبعة عنـد العـرب أمثـل      :قال أصـحاب هـذا القـول   

  .] 80 :التوبة

فجــاء هــذا الكــالم علــى هــذا   ،وثمانيــة :ذكــروا لفظــًا يــدلُّ علــى االســتئناف فقــالوا   ،فلمــا وصــلوا إلــى الثَّمانيــة  ،ولمــا كــان كــذلك 

ن مـن األعـداد   ؛ ألن هذا هو العـدد الثـام  ]112 :التوبة[} والناهون عن المنكر {  :ويدلُّ عليه قوله تعالى :قالوا ،القانون

  .المتقدمة

هــو اللــه الــذي َال إلــه إالَّ هــو الملــك القــدوس الســالم المــؤمن المهــيمن العزيــز  {  :وهــذا لــيس بشــيء؛ لقولــه تعــالى :قــال القفــال

(ولم يذكر الواو في النَّعت الثامن]  23 :الحشر[ } الجبار المتكبر 
63(

.  

  .وهو قول قد بينا ضعفه فيما سبق

 الحـال،  فـي  يعمـل  مـا  الكـالم  فـي  ليكـون  سـبعة،  هـؤالء :أي .إشارة اسم المبتدأ فيقدر هذا وعلى .الحال واو هي: قيل :الخامس

مــا وإْذ.. .  :الفــرزدق بيــت فــي هقولــ المبــرد علــى ردوا ولهــذا ممتنــع، معنويــًا كــان إذا الحــال عامــل حــذف أن ذلــك ويــرد 

ِمثَلهم رشب  

ــر ناصــبها حــال مــثلهم إن ــا وإذ أي محــذوف، خب ــي م ــم ممــاثًال بشــر الوجــود ف  .له
)64(

ــن      . ــة ذهــب اب ــول بالحالي ــى هــذا الق وإل

(عاشور
65(

.  

  .وهذا قول مردود كما سبق.)66(أن الواو في اآلية زائدة، فدخولها وخروجها سواء:السادس

 جملتـين  همـا وكون":أبـو حيـان فقـال    والقول الذي نأخذ به أن الواو في اآلية الكريمة هي للعطف جملة على جملة كما ذكر ذلك

 يتـأخر  لم بشيء موصوف بشيء أخبروا فإنهم ،تقدم ما بخالف اإلخبار في بالتثبيت مؤذن األخرى على إحداهما معطوف

  .)67("اإلخبار عن

 ثـم  سـبعة  هـم  التقـدير  إذ جملـة،  علـى  جملـة  لعطـف  ذلـك  فـي  هـي : وقيـل :"وهذا ما أكده ابن هشام في المغني حيث قـال  

 المقالـة  لهـذه  تصـديق  هـذا  وإن كلـبهم،  وثـامنهم  سبعة هم نعم والمعنى تعالى، الله كالم من العطف: وقيل كالمهم، الجميع: قيل

 لـم  أي العـدة،  انقطعـت  الواو جاءت حين: عنهما الله رضي عباس ابن قول ويؤيده .المقالة لتلك تكذيب) بالغيب رجمًا( أن كما

"إليها يلتفت عادٍّ عدة تبق
)68(   

 وجـه : قلـت  ).قليـل  إال يعلمهـم  مـا  بعـدتهم  أعلـم  ربـي  قـلْ ( مجـيء  وجـه  فمـا  التصـديق  المـراد  انك إذا: قلت فإن":ثم قال

 أو قليـل،  الصـادقة  المقالة تلك القائلين أن إلى اإلشارة الثانية ووجه المصدق، علم بإثبات التصديق صحة توكيد األولى الجملة

 كـان  ولهـذا  ذلـك  قيـل  عبـاس  ابـن  مثـل  إال يسـتخرجه  ال خفيـاً  اآلية في التصديق كان لما أو قليل، يقين عن منهم قالها الذي أن

"كلبهم وثامنهم سبعة هم ،القليل ذلك من أنا :يقول
)69(

.  

وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت           ":فـي قولـه تعـالى    أسـرار التعبيـر بهـذه الـواو    : المطلب الثالـث 

َأبوَنُكمْنِذريو ُكمباِت رآي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمسر ْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابـُة         وقَّـْت َكِلمح َلِكـنَلـى وـَذا َقـاُلوا به ِمُكمـوِلَقاَء ي

 ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عاْلع       ينـرَتَكبى اْلمْثـوم ـْئسـا َفبِفيه َخاِلـِدين نَّمهج ابوُخُلوا َأبنَّـِة        ِقيَل ادَلـى اْلجإ ـمهبا راتََّقـو الَّـِذين ِسـيقو

  73 – ٧١: الزمر ،"اِلِدين زمرا حتَّى إَذا جاُءوها وُفِتحْت َأبوابها وَقاَل َلهم َخزَنُتها سَلام عَليُكم ِطبُتم َفادُخُلوها َخ

وِسيق الَِّذين اتََّقوا ربهم إَلى اْلجنَِّة زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا     ": ذكر الواو في قوله تساءل علماؤنا من لغويين ومفسرين عن سر

        ـا َخاِلـِدينُخُلوهَفاد ـُتمِطب ُكمَلـيع ـَلامـا سَنُتهَخز ـمَقاَل َلها وهابوْت َأبُفِتحالَّـ  ": وعـدم ذكرهـا فـي قولـه     ٧٣: الزمـر  "و ِسـيقو ِذين

ر ْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبا ُفِتحاُءوهَذا جتَّى إا حرمز نَّمهَلى جوا إَكَفر  وَنُكمْنـِذريو ُكمباِت رآي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمس

ولهـم فـي هـذه الـواو المـذكورة أقـوال متعـددة         ٧١: الزمـر " َكِلمـُة اْلعـَذاِب عَلـى اْلَكـاِفرين     ِلَقاَء يوِمُكم هَذا َقاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـتْ   
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  .أنها واو الثمانية؛ وذلك أن أبواب الجنة ثمانية، ولم تأت مع أهل النار؛ ألن أبواب النار سبعة .1

 لـيس  إذ منهـا؛  اآليـة  تكـن  لـم  حقيقـة  مانيـة الث لـواو  كـان  لـو : وأقـول ":قـال ابـن هشـام    ،ورد هذا القوَل جمهور العلماء .2

 بـل  عليـه،  داخلـة  ليسـت  الـواو  ثـم  خـاص،  عـدد  علـى  دلي ال جمع وهي األبواب، ذكر فيها وإنما البتة، عدد ذكر فيها

"فيها هو جملة على
)70(

  

 )فتحت: (وجواب إذا هو. زائدة وهو رأي الكوفيين وعلى رأسهم الفراء): صلة(أنها  .3
)71(

. 

: المبـرد  قـال  .محـذوف  والجواب،جملـة  علـى  جملـة  عطـف  للعطـف  هنـا  الواو: قيل .ب إذا محذوفأنها عاطفة، وجوا .4

العرب كالم في بليغ الجواب وحذف وفتحت، سعدوا أي
)72(

.  

 مـن  وحـذفت  مجيـئهم،  قبـل  مفتَّحـةٍ  كانـت  األبـواب  أن لبيان الواو فدخلت ،أبوابها ُفتحْت وقد جاؤوهاأنها واو الحال،  .5

  .مجيئهم قبل مْغَلقًة كانت أنها نلبيا النار أهل قصة

  :أوجه ثالثة من ذلك في الحكمة ووجه 

 يأتونهــا النــار وأهــل مفتَّحــًة، األبــواب رَأوا إذا والفــرح الســرور ليســتعجلوا أبوابهــا ُفتحــت وقــد جاؤوهــا الجنــة أهــل أن :أحــدها

  .لحرها أشد ليكون مغَلقة وأبوابها

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

 مجـيء  حـين  إلـى  الّنـار  باب َغْلق الَكرم كمال ومن الَكرم، كمال في َفْتحه انتظار ألثَّر مغَلقًا بابها الجنة أهُل وجد لو أنه :والثالث

       } وآمنــُتم شــَكرُتم إن بعــذابكم اللــه يْفعــُل مــا{  :وجــل عــز قــال قــدو العقوبــة، ويــؤخِّر ،المثوبــة يعجــل الكــريم ألن ،أهلهــا

]  147 :النساء[ 
)73(

.  

  .والذي يترجح لدينا من بين هذه األقوال أن الواو في اآلية الكريمة هي واو الحال؛ وعليه يكون جواب إذا محذوفا

  :في هذه اآلية الكريمة -وعلى رأسهم الفراء- يادةقال الدكتور فضل حسن عباس في معرض رده على القائلين بالز

لرجع البصر كرتين، والفكر مـرتين، فسـيدرك أن هـذه الـواو كانـت صـاحبة رسـالة، واللـه         -أي الفراء -ولو أنصف صاحبنا "

  .أعلم حيث يجعل رسالته

مَفتَّحـًة َلهـم   " :ه آية كريمة أخـرى ومعنى اآلية الكريمة، أن أهل الجنة يجيئونها فيجدون أبوابها مفتحة، وهذا ما أشارت إلي

 ابووهو ما تؤديه هذه الواو، فهي واو الحال ٥٠: ص "اَألب.  

أمــا الكــافرون فيجيئــون جهــنم فيجــدون أبوابهــا مقفلــة، فهــم ينتظــرون، ولكــن ينتظــرون مــاذا؟ مــا أشــد هــذا علــى الــنفس        

ِقين ِممــا ِفيـِه ويُقوُلـون يويَلَتَنــا مـا ِلهــَذا اْلِكَتــاِب َال يَغـاِدر صـِغيرًة وَال َكبيــرًة إالَّ       ووِضـع اْلِكَتـاب َفَتــرى اْلمجـرِمين مشـفِ    " !!وأقسـاه 

"٤٩: الكهف، َأحصاها ووجدوْا ما عمُلوْا حاِضرًا وَال يْظِلم ربك َأحدًا
)74(

.  

اتََّقوا ربهم إَلى اْلجنَِّة زمرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم        وِسيق الَِّذين " :قوله وعن سر حذف الجواب في

      ـا َخاِلـِدينُخُلوهَفاد ـُتمِطب ُكمَلـيع ـَلاما سَنُتهتَّـ       ": وذكـره فـي قولـه    ٧٣: الزمـر  "َخزا حـرمز ـنَّمهَلـى جوا إَكَفـر الَّـِذين ِسـيقَذا وى إ

      بـاِت رآي ُكمَلـيع ْتُلـوني ـٌل ِمـْنُكمسر ـْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبا ُفِتحاُءوهَلـى        جـَذا َقـاُلوا به ِمُكمـوِلَقـاَء ي وَنُكمْنـِذريو ُكـم

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلعقَّْت َكِلمح َلِكن٧١: لزمرا" و   

في هذه اآليـة تتحـدث عـن     )إذا(أن هذا من دقائق اإلعجاز، فجواب  -والله أعلم –والذي يبدو لنا ":يقول الدكتور فضل

فـي اآليـة التـي تتحـدث     ) إذا(أمـا جـواب   . أبواب جهنم، وفي هذا الجواب من الشدة والغيظ ما فيـه : أي ،چ  ک  ڑ چالكافرين 

الجنان؛ ألنهم يجيئونها فيجدونها مفتحة لهم األبواب، وإنما الجواب قد حذف ليدل علـى مـا    عن المؤمنين، فلم يكن فتح أبواب

وعد اللَّه اْلمؤِمِنين و اْلمؤِمَنِت جنَّت تجرى ِمن تحِتها اَألْنهـر َخِلـِدين   " ....هو أعظم من هذا من طمأنينة نفوسهم برضوان الله

  .٧٢: التوبة "فى جنَِّت عدن و ِرضون من اللَِّه َأكبر َذِلك هو اْلَفوز اْلعِظيمِفيها و مسِكن طيبًة 
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حتــى إذا جاؤوهــا فتحــت أبوابهــا،  : وهــو أن جــواب إذا فــي اآليــة األولــى محــذوف كــذلك، والمعنــى  : ويبــدو لــي وجــه آخــر 

فتحــت (وتكــون جملــة ... لهــم خزنتهــا كــذا وكــذا  وجــدوا مــن الهــول والحســرة والندامــة واألســى مــا يعجــز عنــه الوصــف، وقــال   

".ليست جوابا، وإنما هي مستأنفة) أبوابها
)75(

.  

 تاعسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم        "  :فـي قولـه تعـالى    أسـرار التعبيـر بهـذه الـواو     ::المطلب الرابع
  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائبات َتاِنَتات َقامؤِمَن

عسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن     "  :جرى حديث العلماء في هذه اآلية الكريمة حول سر دخول الواو في قوله

سِلمِمَن تامؤات َتاِنَتات َقامائبات عدات سابائحت َثيكارًا ابَأب وعدم دخوله في الصفات قبلها، ٥: التحريم ،"ت و.  

  :ولهم في هذه الواو المذكورة قوالن

 :أنها واو الثمانية، وقد رد هذا القول ابن هشام في المغني فقال .1

"إذ ،إسـقاطها  يصـح  فـال  السـابقة؛  الصفات جميع على اشتمل لمن تقسيم هما صفتين بين وقعت الواو هذه أن والصواب 

 أوُل إذ ثامنــة؛ ال تاســعة صــفة) أبكــارًا( إن ثــم ،....للســقوط صــالحة بهــا القائــل عنــد الثمانيــة وواو والبكــارة، الثيوبــة تجتمــع ال

: قلنـا  لهـا،  قسـيمةً  ُتعـد  لـم  فلهـذا  مـنكن  لخيـراً  تفصـيلٌ  بعـده  ومـا  مسـلمات  بـأن  أجـاب  فإن ،)مسلمات( ال) منكن خيرًا( الصفات

"معهن نعدهما فال السابقة للصفات تفصيٌل) أبكارًاو ثيباٍت( وكذلك
)76(

.  

 يمكـن  ممـا  الـواو  هذه وليست المتقدمة، الصفات من واحدة لكل تقسيم}  وأبكارًا ثيبات{  تعالى وقوله":وقال ابن عطية

"المعنى هذا الختل سقطت ولو ضرورية، هنا ألنها الثمانية واو: فيها يقال أن
)77 (

  

  ,الذي ذهب إليه جمهور العلماء ، وهو الرأيفةأنها عاط .2

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

ألنهمـا صـفتان متنافيتـان ال يجـتمعن      :لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبـات واألبكـار؟ قلـت    :فإن قلت"

".فلم يكن بد من الواو ،فيهما اجتماعهن في سائر الصفات
)78(

  

فـال   ،والثيوبـة  و همـا صـفة البكـارة    .نان وقعـت بينهمـا الـواو متنافيتـ    يكـون الصـفتين اللتـ   ب نه علل دخول هذه الـواو نلحظ أ

   . وال عالقة لها بعدد الصفات .فارقة بين متنافيين أنهابمعنى  .يتصور وجودهما معا في امرأة واحدة
 فـال  والثيوبـة  البكـارة  وصفا وأما النساء، في اجتماعها المراد قبلها التي فاألوصا ألن متعين ههنا الواو ودخول: قال ابن القيم

واإلبكار الثيبات بالنوعين يزوجه أنه المقصود ألن العطف فتعين ،اجتماعهما يمكن
)79(

.  

وسوق هذه األوصاف هذا السياق في عتاب من هو متصف بها معرف أن المراد منها التمـام ال سـيما وهـي    ":قال البقاعي

والتجريـد  . يوجد وصف منها على سبيل الرسوخ إال كان مستلزمًا لسائرها، فلذلك لم يحتج في تعـدادها إلـى العطـف بـالواو     ال

 .عنه أقعد في الداللة على إرادة اجتماعها كلها

وباقيـة   ،شـرة وكـان التنويـع إلـى عارفـة بالع     ،ولما أكمل الصفات الدينية النافعة في أمر العشرة ولم يبق إال الصفات الكونية

علــى أصــل الفطــرة، ألــذ وأشــهى إلــى الــنفس، قــال مقســمًا للنســاء المتصــفات بالصــفات الســت عاطفــًا ثــاني الوصــفين بــالواو                

  .)80("للتضاد
رى اْلَقـوم  سـخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفتـَ        ":  :في قولـه تعـالى   أسرار التعبير بهذه الواو: المطلب الخامس

  .٧: ، الحاقة"ِفيها صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

قـول   علـى  استدرك ابـن هشـام   و قد .واو الثمانية يه الحاقة الثعلبي بأن الواو الواردة قبل االسم ثمانية في آية سورة قال

 العطـف،  واو هـذه  وإنمـا  بـين،  فسـهو )  ع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام   سـب : (تعـالى  قوله في الواو منها إن الثعلبي قول وأما":لالثعلبي فقا

"  الذكر واجبة وهي
)81(

. 
عطـف الثمانيـة ليـال علـى      :أي. هذه الواو واجبـة الـذكر، وهـي واو العطـف     أن إلى ابن هشام من منظور نحوي قواعدي يشيرف

   .ثمانية اوو لذا فهي ليست؛ يستقم المعنى فإذا حذفت الواو لم. السبعة أيام
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(وبالرجوع ألمهات كتب التفسير
82(

نجـد أحـدا مـن المفسـرين قـد ذكـر أن الـواو فـي هـذه اآليـة تسـمى واو الثمانيـة، ويبـدو               لم. 

  .أنها من قول الثعلبي وحده

آليـة  وقوله مردود ؛ألن واو الثمانية عند القائلين بها يجوز إسقاطها ويبقى بناء الكلم قائما، وهذا مما ال يصح في هذه ا

  .-رحمه الله–كما قال ابن هشام  بالمعنى، فهي واو عطف واجبة الذكر إذ إن إسقاط الواو منها يخل

وعليه، فالواو في اآلية الكريمة عاطفـة، والعطـف فـي داللتـه يقتضـي التغـاير والتشـريك، وهـذا مـا أفادتـه الـواو ببيـان مـدة              

سـبع ليـال وثمانيـة أيـام، واليـوم يشـير إلـى النهـار وحـده، ولـيس            تسخير الريح علـيهم علـى وجـه التحديـد الـدقيق، فهـي تحديـد       

اليوم مشيرا لليل والنهار، فالعطف وضح التغاير بين مفهومي اليوم والليلة، وهذا ما جاء في آيات أخر مـن الكتـاب العزيـز، قـال     

  .18سبأ  ) سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ( :تعالى

قـال آيتـك أال تكلـم    * قـال رب اجعـل لـي آيـة    "  -عليـه السـالم   -تعـالى فـي مخاطبـة زكريـا    ففرق بـين الليـالي واأليـام، وقولـه     

ثم جاءت اآلية األخرى توضح أن صيامه عليه السالم عن الكـالم لـم يكـن مقتصـرا علـى وقـت        ١٠: مريم" الناس ثالث ليال سويا

قـال رب اجعـل لـي آيـة قـال آيتـك أال تكلـم النـاس ثالثـة          " :الليل، ولكنه يشمل الليل والنهار لمدة ثالثة أيـام بلياليهـا، قـال تعـالى    

  .٤١: عمران آل" واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار* أيام إال رمزا

ففائدة الـواو هنـا التمييـز والتحديـد والتوضـيح لماهيـة الـزمن الـذي ورد فيـه صـيام زكريـا عـن الكـالم، ولـو سـقطت الـواو                 

مـن سـبع ليـال، وأّنـى للثمـان أن تبـدل       ) بـدال (في اآلية الكريمـة  ) ثمانية أيام(ولصار  ،م المعنىالختل بناء الكالم، ولسقطت دعائ

  !!من السبع؟

  الخاتمة

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

القول بوجود واو الثمانية في العربية وجه ضعيف؛ وذلك لضعف األدلة التي تمسك بها القـائلون بهـذا الـرأي مـن      .3

  .لة تنقضه من جهة أخرىجهة، ولوجود أد

ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضـع إدخـال الـواو مـع المعـدود التاسـع أو العاشـر؛ ومـع هـذا لـم تسـم هـذه              .4

 )واو العشرة(أو ).واو التسعة(الواو 

إلى أن الواو في المواضع التي استشـهد بهـا المثبتـون هـي للعطـف       -من لغويين ومفسرين -ذهب جمهور العلماء .5

 . حالأو لل

القــول بزيــادة هــذه الــواو فــي اآليــات المستشــهد بهــا مرفــوض؛ وذلــك ألن دخــول الــواو فــي مواضــعها ال يمكــن          .6

 .من جهة أخرى.وألن وجود الواو يؤدي رسالة بالغية ويكشف عن علة معنوية.االستغناء عنه، من جهة

باب اللطائف والنكت القرآنيـة، وتـارة    تباينت مواقف بعض العلماء من واو الثمانية فتارة يثبتونها، ويجعلونها من .7

 .ومن هؤالء العالمة محمد الطاهر بن عاشور. ال يقولون بها وال يفسرون اآليات وفقها

إذ لـم نجـد فـي كتـب النحـو واللغـة       .، وعنـه ُنقـل هـذا الـرأي    )هــ 370(لعل أول القائلين بهذا الرأي هو ابن خالويه .8

 .قبله أثرا، أو صدى لهذا الرأي

و الثمانية في كتب حروف المعاني على أنها من أقسام الـواو إال لردهـا ونقضـها، وكـان أكثـر ورودهـا فـي كتـب         لم ُتذكر وا

  .األدب؛ مما يوحي أن القول بهذه الواو هو من باب االستحسان األدبي، أو من تسميات األدباء التي تعنى بالجمال الفني
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  الهوامش

                                                           

ن قمت بمراجعة الفهارس التفصيلية لكتاب سيبويه فلم أعثر فيه على أي إشارة  لهذه الواو بل يجـد النـاظر فيـه حـديثا عـ      (1)  

ــك مــن مســائل        ــى ذل ــي عل ــدةوما ينبن ــا أصــلية أو زائ ــواو وكونه ، 3ج(، الحــديث عــن واو اإللحــاق  )433، ص4ج(مخــرج ال

سيبويه، أبو بشـر  : انظر ،،)217،ص4ج(، واو القسم)126، ص4ج(، واو العطف)155، ص4ج(، واو الجماعة)496ص

  م، 1988، 3لقاهرة، طعبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ا: عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك، وحاشـية الصـبان علـى شـرح األشـموني      : انظر (2)  

 .على ألفية ابن مالك، شرح الرضي على الكافية

حاشـية الشـمني علـى    (عـروف بــ  الشمني، تقي الدين أحمد بن محمد، المنصف من الكالم على مغني ابـن هشـام، الم  : انظر (3)  

، وبهامشها، حاشية محمد بن أبي بكر الدماميني على مغنـي اللبيـب، المطبعـة البهيـة بمصـر، ومطبعـة محمـد        )مغني اللبيب

 .104-103، ص2ت، ج.ط، د.أفندي مصطفى، د

 .233الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص  (4)

فخـر الـدين قبـاوة، محمـد نـديم فاضـل، دار الكتـب        : فـي حـروف المعـاني،تحقيق    قاسم، الجني الداني الحسن بنالمرادي،   (5)

  .167م، ص1992، 1العلمية، بيروت،ط

  .40م، ص1998، 2الخالدي، صالح، لطائف قرآنية،دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،ط: انظر  (6)

سـعيد  : مازن المبارك، محمد علي حمد الله، مراجعة: األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيقابن هشام : انظر(7)  

  .474م،ص1992، 1األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط

نهضـة  . الحريري،أبو محمد القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخـواص، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم       : انظر (8)  

  .31ص.النشر مصر للطبع و

محمـد علـي   : ، مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التميـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز، تحقيـق      يالفيروز آباد: انظر (9)  

 205،ص4النجار، دار الكتب العلمية، ج

ــروت،      : انظـــر (10)   ــي، بيـ ــراث العربـ ــاء التـ ــرآن،دار إحيـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــد، الجـ ــه محمـــد بـــن أحمـ ــو عبـــد اللـ ــي، أبـ ، 2ط القرطبـ

 .382، ص10م،ج1985

، دار الكتـب  محمـد  الشـافي  عبـد  السـالم  عبد:ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق: انظر (11)  

  .102،ص3م،ج1993، 1العلمية، بيروت، ط

  .233الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، ص:انظر(12)  

 محمـد  أبـي  اإلمـام  :تحقيـق  ، الكشـف والبيـان فـي تفسـير القـرآن،     ،إبـراهيم  بـن  محمد بن أحمد إسحاق أبو الثعلبي: انظر (13)  

 .163-162،ص6،جم 2002 ،1،طبيروت،العربي التراث إحياء دار ،عاشور بنا

 213،ص10ج م2000، 1،طبيروت العربي، التاريخ مؤسسة انظر، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (14)  

  .40الخالدي، صالح، لطائف قرآنية، ص: انظر(15)  

 .382، ص10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر (16)  

  102،،ص3جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (17)  
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 اللــه ولبحــ أيضـا  الزمــر وفــي تعـالى  اللــه شــاء إن الكهـف  ســورة فــي ونقضـه  بيانــه وســيأتي قـريش  لغــة هــي :قلـت القرطبي، (18)  

  .245ج،ص8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر .تعالى

  .213، ص10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج     (19)  

  102، ص3جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: انظر     (20)  

عبــد الجليــل عبــده شــلبي، دار الحــديث الزجــاج، أبــو إســحاق، معــاني القــرآن وإعرابــه شــرح وتحقيــق الــدكتور : انظــر   (21)  

  .277،ص3هـ،ج1414، 1ط،القاهرة

 453-452،ص2زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة، ج: النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيق    (22)  

 231ص،عبد المعين الملوحي: كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيق ،الهروي،علي بن محمد النحوي   (23)  

 ،هشـام  البـن  النبويـة  السـيرة  شـرح  فـي  األنـف  الـروض  ،أحمـد  بن الله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو،يالسهيل ::انظر   (24)  

 .96-95، ص2م،ج2000، 1،طبيروت العربي، التراث إحياء دار ،السالمي السالم عبد عمر :المحقق

 .477-474، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: انظر  (25)  

  .167المرادي، الحسن بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص:انظر  (26)  

 الـرزاق  عبـد  :تحقيق،التأويـل  وجـوه  فـي  األقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشـاف الزمخشـري، أبـو القاسم،  : انظـر   (27)  

على إمامته في اللغـة إال أنـه لـم يعـرض     -للهرحمه ا -والزمخشري. 667،ص2ج،بيروت – العربي التراث إحياء دار،المهدي

ــا المثبتــــون    ــع المواضــــع التــــي استشــــهد بهــ ــة فــــي جميــ ، 4ج:، وانظــــر302-299،ص2ج:الكشــــاف: انظــــر.لــــواو الثمانيــ

 .572-571،ص4ج:،وانظر150

، 1وت،ط، دار الكتـب العلميـة،بير  )حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(ابن المنير، أحمد اإلسكندري، االنتصاف: انظر(28)  

  .686-685، 2م،ج1995

  .284،ص15ج:وانظر.383-382،ص10ج:وانظر.245ج،ص8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر(29)  

 919-915علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد، السعودية، ص: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق: انظر (30)  

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وآخـــرون، دار الكتـــب العلميـــة،       : لمحـــيط، تحقيـــق أبـــو حيـــان األندلســـي، البحـــر ا   :انظـــر (31)  

 .107،ص5م، ج1،1993بيروت،ط

عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرون، دار الكتـب العلميـة،        : تحقيـق انظر، ابـن عـادل الحنبلـي، اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،         (32)  ا

 .219-218،ص10م،ج1998، 1بيروت،ط

علــي : ين محمــود، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثاني،ضــبطه وصــححه   اآللوســي، شــهاب الــد :انظــر (33)  

 .230،ص8ج:وانظر.31،ص6عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،ج

 . 474، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(34)  

 .859المرجع السابق، ص  (35)  

  .916لفوائد، صابن قيم الجوزية، بدائع ا(36)  

  219، ص10، جانظر، ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب(37)  

  .383،ص10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر(38)  

  382،ص10المرجع السابق،ج (39)  
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  383،ص10المرجع السابق،ج: انظر (40)  

 .477، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(41)  

 .477صالمرجع السابق، (42)  

 .477-476ص المرجع السابق،(43)  

  .475صالمرجع السابق، (44)  

يتمثل موقف ابن عاشور في أنـه يثبـت وقـوع هـذه الـواو فـي كـالم العربوطرائـق تعبيرهـا إال أنـه يجعـل ذلـك مـن بابالنكـات               (45)  

  .138-137ص،24ج، واللطائف األدبية، ابن عاشور، التحرير والتنوير

  .111-110م، ص1997د الراضي، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت والداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة،عب(46)  

  213، ص10،جابن عاشور، التحرير والتنوير(47)  

  .138-137، ص24المرجع السابق،ج(48)  

  .45،ص15المرجع السابق،ج(49)  

  115ص  ،والداللة، عبد الراضي، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت(50)  

 101،ص3، جالمحرر الوجيز(51)  

  .476ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(52)  

  .168في حروف المعاني،ص الجني الداني ،المرادي (53)  

  .476ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(54)  

  101،ص3،جالمحرر الوجيز(55)  

  .212،ص10جمحمد الطاهر، التحرير والتنوير، ابن عاشور،(56)  

  .163،ص16ج،م 2000 ،1ط،بيروت - العلمية الكتب دارالرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، (57)  

  .110،ص6جأبوحيان األندلسي، البحر المحيط،: انظر(58)  

  90، ص21والرازي، مفاتيح الغيب، ج .667،ص2الكشاف، جالزمخشري،(59)  

روح : اآللوسـي : وحول هذه المسألة وما دار فيها من نقـاش انظـر   .110،ص6جان األندلسي، البحر المحيط،أبوحي: انظر(60)  

  .230،ص8ج: المعاني

  .230،ص8ج: روح المعاني: اآللوسي: انظر(61)  

  .686-685، 2، ج)حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(ابن المنير، االنتصاف: انظر(62)  

  .455، ص12جباب في علوم الكتاب،ابن عادل الحنبلي، الل(63)  

  .475ص،ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب (64)  

  .45،ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج(65)  

  .531،ص3جابن عطية، المحرر الوجيز،: انظر(66)  
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  .110،ص6جأبوحيان األندلسي، البحر المحيط،: انظر(67)

  .475-474ص،ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(68)

انظـر كـالم ابـن عبـاس فـي السـيوطي، الـدر المنثـور فـي التفسـير بالمـأثور، دار الفكـر بيـروت،              .475صالمرجـع السـابق،     (69)  

  376-375، ص5م، ج1993

  .475صالمرجع السابق،   (70)

  .284،ص15، الجامع ألحكام القرآن،جالقرطبي    (71)

  .185،ص15ج المرجع السابق،    (72)

  .200،ص7هـ، ج3،1404لجوزي،عبد الرحمن بن علي،زاد المسير في علم التفسير،المكتب اإلسالمي، بيروت، طابن ا    (73)

، 1لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن، دار النور للطباعة والنشر، بيـروت، ط  عباس، فضل حسن،    (74)

  .197م، ص1989

  .919صابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد،: ظروان. 198-197المرجع السابق، ص     (75)

  .477ابن هشام، مغني البيب عن كتب األعاريب،ص   (76)

  .306، ص5، المحرر الوجيز، جابن عطية    (77)

  .572-571،ص4الزمخشري،الكشاف، ج    (78)

  .918صابن  قيم الجوزية، بدائع الفوائد،    (79)

تناسب اآليات والسور، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه، عبدالرزاق المهـدي،  ، نظم الدرر في برهان الدين البقاعي،    (80)

  .51، ص8م، ج1995، 1دار الكتب العلمية،بيروت،ط

  477ابن هشام، مغني البيب عن كتب األعاريب، ص    (81)

محمـود محمــد   محمـد أحمـد شـاكر،   :فـي تأويـل آي القــرآن، تحقيـق    الطبـري،  جـامع البيـان   : انظـر علـى ســبيل المثـال       (82)

، وأبـو حيـان، البحـر المحـيط     603، ص4والزمخشري، الكشـاف، ج  ،573، ص23م،ج2000، 1شاكر، مؤسسة الرسالة،ط

  .وغيرها. 316، ص8ج
  

 :المراجع

علــي عبــد البــاري عطيــة، : اآللوســي، شــهاب الــدين محمــود، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثاني،ضــبطه وصــححه 

 .العلميةلكتب دار ابيروت، 

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه، عبد الرزاق المهدي، دار . 1995، برهان الدين بقاعي،ال

  .1الكتب العلمية،بيروت،ط

 .بيروت، منشورات دار مكتبة الحياةثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، ال

 ،عاشـور  بـن ا محمـد  أبـي  اإلمـام : تحقيـق  ، الكشف والبيان في تفسـير القـرآن،  2002 ،إبراهيم بن محمد بن دأحم إسحاق أبو الثعلبي

 .العربي التراث إحياء دار، بيروت

محمود محمد شاكر، مطبعـة المـدني، القـاهرة، دار المـدني، جـدة،      : دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه. 1992الجرجاني، عبد القاهر، 

 .3ط

  .هـ1404، 3المكتب اإلسالمي، طبيروت،  عبد الرحمن بن علي،زاد المسير في علم التفسير،الجوزي، ابن
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نهضــة مصــر للطبــع  . الحريــري، أبــو محمــد القاســم بــن علــي، درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم      

  . والنشر

 .1دار الكتب العلمية، طبيروت، د الموجود وآخرون، عادل أحمد عب: البحر المحيط، تحقيق. 1993األندلسي، أبو حيان، 

  .2، لطائف قرآنية، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط1998الخالدي، صالح،

 .1ط،بيروت - العلمية الكتب دار، مفاتيح الغيب، 2000رازي، فخر الدين، ال

  هـ1414، 1الجليل عبده شلبي، دار الحديث القاهرة،ط الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه شرح وتحقيق الدكتور عبد

 دار ،بيـروت  ،المهـدي  الـرزاق  عبـد : تحقيق،التأويـل  وجـوه  فـي  األقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشـاف الزمخشري، أبـو القاسم، 

 .العربي التراث إحياء

 .3ط األردن، دار الفكر،معاني النحو، . 2008السامرائي، فاضل صالح، 

 ،السـالمي  السـالم  عبـد  عمـر : المحقق ،هشام البن النبوية السيرة شرح في األنف الروض، 2000 ،الرحمن عبد القاسم أبو ،يالسهيل

 .1،طبيروت العربي، التراث إحياء دار

، )حاشـية الشـمني علـى مغنـي اللبيـب     (الشمني، تقـي الـدين أحمـد بـن محمـد، المنصـف مـن الكـالم علـى مغنـي ابـن هشـام، المعـروف بــ              

مشـها، حاشــية محمـد بــن أبـي بكــر الــدماميني علـى مغنــي اللبيـب، المطبعــة البهيــة بمصـر، ومطبعــة محمـد أفنــدي مصــطفى،        وبها

 . ت.ط، د.د

 .1عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: تحقيقاللباب في علوم الكتاب، .1998ابن عادل الحنبلي، 

 .1ط العربي، التاريخ مؤسسة، بيروت حرير والتنوير،، الت2000ابن عاشور، محمد الطاهر،

  .1لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن، دار النور للطباعة والنشر، بيروت، ط،  1989عباس، فضل حسن، 

  . ، الواو في العربية بين الصوت والداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة1997عبد الراضي، أحمد محمد، 

، دار الكتـب العلميـة،   محمـد  الشـافي  عبـد  السـالم  عبـد :، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيز،تحقيـق  1993لسي، ابن عطية ،األند

  .1بيروت، ط

 .1، مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز،دار الكتب العلمية، طيالفيروز آباد

 .2دار إحياء التراث العربي، طبيروت،  الجامع ألحكام القرآن،، 1985حمد، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أ

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

دار روت، بيــفخـر الــدين قبـاوة، محمــد نـديم فاضــل،    : فـي حــروف المعــاني،تحقيق  الجنـي الــداني ، 1992قاســم، الحســن بـن المـرادي،  

 .1الكتب العلمية، ط

  .2ط ، البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البالغية، مكتبة وهبه، القاهرة،1988أبو موسى، محمد محمد،

  ، 1ط دار الكتب العلمية،بيروت، ، )حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(االنتصاف، 1995ابن المنير، أحمد اإلسكندري، 

 .زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة: س، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيقالنحا

 .عبد المعين الملوحي: الهروي،علي بن محمد النحوي، كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيق

ســعيد : اجعــةمــازن المبــارك، محمــد علــي حمــد اللــه، مر : ، مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، تحقيــق 1992األنصــاري، ابــن هشــام ، 

  .1دار الفكر، طبيروت، األفغاني، 
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