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اإلھداء
أھدي ثمرة ھذا العمل لوال َد ﱠ
ي العزي َزيْن _أطال ﷲ عم َريھما،
فَلَطالما َس ِھرا لسھري ،و جادا َعلَ ﱠي بالدعاء .أھديھما ِلما ﺗَ َفضﱠال َع َل ﱠي
بال ﱡنصح في دُخول ھذا التخصﱡ ص ودرا َس ِة العلوم الشرعيّة ،أھديكما
ُ
َون و خي َر
األع ﱠزاء،
و أھدي إخوﺗي وأ َخواﺗي ِ
حيث كانوا لي َخ ْي َر ع ٍ
ُ
احتجت ُمعا َونة .كما أھديه لزوجي
َس َند ،ولم يألوا في ُمعاونتي إذا ما
العزيز في غربته ،وقد َم ّد إل ّي يَ َد ال َعون َوﺗَ َح ﱠم َل انشغالي بالدراسة.
وأھديه لك ّل َم ْن أ َحبﱠني في ﷲ ودَعا لي في ظھر الغيب بالتوفيق
والسﱠداد.

ب

الشكر
الشكر  gﺗعالى قبل كل شيء وبعده ،الذي يُنعم علينا بفضله ،ويھدينا لشكره ،ثم يَحتَ ِسبُ لنا
ثواب الشكر عنده ،فسبحانه ما أكرمه وأعدَله ،صاحب العدل لم يُن ِقص عدلُه إحسانَه ،صاحب
مخلوق
ي
ُخسر إحسانُه ميزانَه ،أص ُل كل النعم ،وسيّد الفضل والكرم ،فكل فض ٍل أل ّ
اإلحسان لم ي ِ
ٍ
ما كان ليكون لوال فَضْ ل ﷲ ﺗعالى ،وإنّ الفضل إذا كان من عند الكريم فأ ْن ِع ْم به كماال؛ فإنّه حين
يُعطي يُجزل العطاء ،وإذا َمنﱠ وأن َع َم لم ﺗَ ِج ْد ِل ِمنّته سوا ًء .فالحمد  gربﱢ العالمين ،والصالة
يوم الدين ،س ﱢي ِدنا محم ٍد
وحبيبنا
والسالم على خاﺗَم النبيﱢين ،خير ِة المصطفين ،رسو ِلنا
ِ
وشفيعنا َ
ِ
وم ْن ﺗ َِب َعھم بإحسان إلى يوم الدين.
ِ
أكرم الخلق أجمعين ،وعلى آله وصحبه الطيّبين الطاھرينَ ،
وبعد ُشكر ﷲ ﺗعالى َمتبوعًا بالصالة على النبي الكريم،أﺗق ّدم بالشكر الجزيل لكل َم ْن ساھم
في بناء ھذا العمل البحثي،وأ ّو ُل َم ْن أبدأ به وأﺗو ّجه إليه بالشكر ال ُمضاعَف أستاذي الفاضل
والعلم الغزير،وال ُح ّج ِة التي ال ﺗُقھَر ،األستا ُذ
الدكتور أحمد ياسين القَرالّة،صاحبُ العق ِل الكبير،
ِ
ال ُم َعلّم،وال ُم َربﱢي الفاضل،ذو األخالق الرفيعة والمبادئ الراسخة ،واألمانة العلمية.وإني ألشكرُه
بدايَةً على ما أفادَني من العلم طَوا َل سنوات دراستي الجامعية،وعلى ك ّل معلوم ٍة علّمنيھا بمنھجه
ي السليم،وﺗفكيره المنطقي القويم،وآرائه السديدة،وعبقريّته األصولية الفريدة.ث ّم أشكره على
العلم ّ
ُمساعدﺗي في اختيار موضوع ھذه الرسالة العلمية،و ُمعا َونَتي في مرحلة إعداد خطة الرسالة،كما
ع َد َم ﺗ َ َوانيه في ﺗقديم النصح واإلرشاد_لكل ما فيه خدمة البحث
أشكر له إشرافَه على ھذا البحث،و َ
وباختصار شديد فإنّه صا ِحبُ أفضا ٍل
العلمي _بكل أمانة وموضوعية،دَأبَه في ك ّل َع َمل.
ٍ
كثيرة،وإنّه لَفَض ٌل ِم ْن ربّ العالمين علينا.
وأﺗَ َوجّه بكثير من الشكر ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري،
ّ
َ
الشيخ الفَھﱠامة  ،صاحب
العالمة  ،و
العالم
شيْخي ومعلّمي القدير  ،صاحب العلم الغزير ،
ِ
ِ
األخالق الرفيعة  ،ال ُمتَ َب ﱢح ِر في علوم الشريعة ،أشكر له إشرافَه على المبحث األول من الرسالة ،
نافع و مفيد  ،وعلى نُص ِحه وبذله الوُس َع في ﺗعليمي
و أشكره على صبره و ﺗَ َح ﱡمله و ﺗقدي ِمه ُك ﱠل ٍ
ق ﺗفاصيل البحث  ،و ّ
ي السّليم  ،حتى في أ َد ﱢ
ي أن ﺗلقيت
إن من فضل ﷲ ﺗعالى عل ﱠ
المنھ َج العلم ﱠ
العلم عليه  ،حفظه ﷲ و رعاه  ،و أثابه عن كل ما يبذل جزي َل الثواب .

ج

وأشكر لألساﺗذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة ﺗَشريفھم وقبولھم ُمناقشة ھذه الرسالة ،أثابھم
ﷲ ﺗعالى خي َر ثَواب.
وأشكر عمادة كلية الدراسات الفقھية والقانونية ال ُمتَ َمثﱢلة بعميدھا الدكتور محمد الزغول،
و ُرؤساء أقسامھا ،وأشكر جامعة آل البيت ،القائمين عليھا ،والعاملين فيھا.
وال أنسى شكر ك ﱟل من الدكتور محمد حمد عبد الحميد والدكتور أمين عودة والدكتور حسين
كتانة والدكتور محمد الدروبي؛ ِلما ق ّدموه إلَ ﱠي من النصح والتوجيه في مرحلة إعداد خطة
الرسالة .وأشكر ك ﱠل أساﺗذﺗي َم ْن أفادني منھم بمعلومة استثمرﺗُھا في ھذا البحث أو ا ّدخرﺗھا لما
َبعدَه ،وأ ُخصﱡ بالشكر األستاذ الدكتور زياد الدغامين ،أو َل من علمني منھج البحث العلمي،
لمي النحو والبالغة ،حيث
والدكتور حسن الملخ ،األستاذ الفاضل والن ْحوي ال ُمتميﱢز ،أستاذي في ِع َ
ُ
استثمرت كثيرًا ِم ّما علّمني في بناء ھذا البحث.
وأخيرًا وليس آخرًا أشكر موظفي مكتبة جامعة آل البيت ،وموظفي مكتبتَي الجامعة األردنية
وجامعة اليرموك.

د
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ال ُملَ ﱠخص باللغة العربية
موضوع ھذا البحث :دالالت الواو المفردة التي ﺗدخل على أول الكلمة "دراسة أصولية
ﺗطبيقية" ،والموضوع ُم َو ﱠزع في ثالثة فصول يسبقھا ﺗمھيد ،أ ّما التمھيد ففيه ﺗوضيح لمفردات
العنوان ،وأ ّما الفصول فثالثة:
الفصل األول يتناول المعاني الحقيقية للواو ،وفيه أربعة مباحث :المبحث األول بعنوان )مطلق
الجمع( ،وبحثت فيه آراء األصوليين في مطلق الجمع ،ودالالت ھذا المعنى وأمثلته .وفي المبحث
الثاني بحثت الحال ،وآراء العلماء فيه ،و دالالت واو الحال وأمثلتھا .والمبحث الثالث في االبتداء
وعالقته باالستئناف ،وأمثلة الواو االبتدائية .و المبحث الرابع عن ال َم ْد َح والجُحود واالعتراض.
ُ
الم َجازية للواو في ثالثة مباحث :المبحث األول يتناول
فذكرت فيه
وأما الفصل الثاني
المعاني َ
َ
إفادة الواو معنى " َم َع" وإفادﺗھا معنى "أو" .والمبحث الثاني إفادة الواو معنى الباء وإفادﺗھا معنى
الترﺗيب وإفادﺗھا عكس الترﺗيب.
الواو
"إلى" .والمبحث الثالث إفادة
َ
ِ
وأما الفصل الثالث ففي الترجيح بين معاني الواو المحتَ ِملَ ِة أكث َر من معنى ،وفيه مبحثان :األول
في الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو .والثاني في الترجيح بين ِعدﱠة معا ٍن كلھا
حقيقية أو كلھا مجازية.

ز

ﺗحليل المصادر
 -١كتاب الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،للعالئي:
بحث العالئي في كتابه ھذا الواو في عدة فصول حسب أنواعھا ومعانيھا  ،و درسھا
دراسة أصولية نحوية  ،كما بحث كثيرًا من دالالت الواو ،و الكتاب يشمل عموم ما يتعلق
بالواو المزيدة من مباحث  .ويتميز بذكر األمثلة الفقھية على كثير من المسائل.
 -٢كتاب الكوكب ال ّدرّي ،لإلسنوي:
َذ َك َر اإلسنوي في كتابه ھذا كثيرًا من معاني الواو  ،كمطلق الجمع والمعية والترﺗيب،
وذكر بعض دالالﺗھا ،و استفاض في الحديث عن واو مطلق الجمع .وأكثر ما يميّز ھذا
أثر في الحكم
الكتاب إكثاره من التطبيقات الفقھية ،مع بيان ما ِلمعاني الواو ودالالﺗھا من ٍ
الشرعي.
ي:
 -٣كتاب أصول ال ﱠس َر ْخس ّ
ﺗح ّدث اإلمام السرخسي في كتابه ھذا عن معاني الواو في مبحث صغير ،إال أنه شمل
كثيرًا من معانيھا و دالالﺗھا ،م َع ِذ ْكر أمثلة فقھية على كل نوعُ ،مشيرًا إلى آراء شيوخ
المذھب الحنفي في بعض المسائل الفقھية ،المبنية على حرف الواو.
 -٤كتاب مغني اللبيب ،البن ھشام:
موضوع ھذا البحث ،و ھو
وقد ذكر فيه ابنُ ھشام أنواع الواو  ،و منھا ستة َمعا ٍن للواو
ِ
كتاب في النحو ؛ فكانت دراسته للواو دراسةً ن ْحوية  ،إال أن المؤلف كان كثيرًا ما يتعرﱠض
لذكر اآلراء الفقھية المتعلقة بمسائل النحو ،و قد اعتمد في ﺗقسيم الواوات على ما يَصحبھا من
أحكام نحوية ،كالرﱠفع والنصب وال َج ّر.
 -٥كتاب الطراز ،ليحيى العلوي:
درس فيه مؤلفه الواو من ناحية بالغية ،و استوفى موضوع الفصل والوصل،
و ُم َحسﱢنات الوصل و َموانعه .كما أنه َذ َك َر بعض األحكام اللغوية ال ُمتَ َعلقة بالواو ،كالعطف بين
ال َموصوفات ،والعطف بين الصفة وال َموصوف.

ح

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ال ُمقَ ﱢدمة
مشكلة الدراسة:
على الرغم من الدراسات الكثيرة لحرف الواو ،إال ﱠ
أن جُلﱠھا ال يعدو َكونَه ﺗقسي ًما نَحْ ويًّا
ضيﱠة
للواواتِ ،م ْن غير التع ﱡرض لدالالت كل نوع منھا ،وأ ّما َم ْن ﺗناولھا فكانت دراسته لھا َع َر ِ
من غير ﺗفصيل ،ومن ھنا ّ
فإن ھذه الدراسةَ ﺗبيّن معاني حرف الواو و دالالت ك ﱢل معنًى منھا،
وﺗحاول ھذه الدراسةُ اإلجابةَ عن األسئلة اآلﺗية:
 -١ما دالالت الواو المفردة التي ﺗدخل على أوّل الكلمة؟
حرف آخ َر من حروف المعاني؟
 -٢ما فائدة استخدام الواو بمعنى
ٍ
 -٣كيف يمكننا الترجيح بين المعاني المتعددة لحرف الواو الواردة في النصوص الشرعية
وفي كالم ال ُم َكلﱠفين؟
أھمية الدراسة:
الواو حرف كثير ال ُورود ،سواء في النصوص الشرعية أو في كالم المكلﱠفين؛ فكانت دراسته
على درجة من األھمية كبيرة ،وإنﱠ بيان دالالت ھذا الحرف يُھَيﱢئ للفقيه وللمفسر الوقوف على
المعاني الدقيقة للنصوص الشرعية التي وردت الواو فيھا  ،كما ﺗفيدنا ھذه الدراسة في ﺗفسير
كثير من كالم المكلفين.
أسباب اختيار الموضوع:
 -١إبراز معاني حرف الواو ودالالﺗه؛ لإلفادة منھا في الت ّ َوصﱡل إلى أحكام فقھية سليمة.
 -٢بيان القواعد األصولية المستَخدَمة في الترجيح بين المعاني المخت ِلفة للواو ،وﺗطبيق ھذه
القواعد على بعض النصوص الشرعية.

ط

الدراسات السابقة:
ﺗناولت الدراسات السابقة ھذا الموضوع بدراسة معاني الواو دون ﺗفصي ٍل لدالالت كل معنى،
فكانت دالالﺗھا مبعثرة في ثنايا الكتب ،ولع ّل أكثر الدراسات السابقة جمعًا لھذه الدالالت كتابُ
الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعالئي ،وھو كتاب قَيﱢ ٌم ج ًّدا يدرس الواو بين أصول الفقه
وبعض دالالﺗھا .و ِم ْن ھنا جاءت ھذه الدراسة ﺗكمل ما سبقھا
ي الواو
َ
والنحوَ ،ذ َك َر فيه مؤلفه معان َ
 ،ﺗجمع دالالت الواو على اختالف معانيھا ،و ُﺗبَيﱢن قواع َد الترجيح التي ﺗُستَخدم لترجيح معنًى
_من معاني الواو _على آ َخ َر.
منھج الدراسة:
 -١المنھج االستنباطي :وذلك بدراسة بعض النصوص الشرعية واستنباط معاني الواو
ودالالﺗھا فيھا.
 -٢المنھج االستقرائي :وذلك بتَتَبﱡع نصوص الشرع واستقراء معاني الواو فيھا؛ لترﺗيبھا
حسب شھرﺗھا ،واالستفادة من ھذا الترﺗيب في الترجيح.

ي

التمھيد :تعريف بمفردات العنوان
قبل البدء بدراسة أي موضوع ال بد من تحديد مفردات عنوانه:
دالالت  :جمع داللة  ،و ھي من الفعل ) د ّل (  ،و الدال و الالم أصالن :
" أحدھما إبانة الشيء بأمارة تتعلمھا "  ، ١و منه المعاني اآلتية:
يقال َ :د ﱠل فالن إذا ھدى ، ٢و الھدى تبيّن الحق من الباطل.
و َد ﱠل إذا افتخر ، ٣ويفتخر الشخص بإبانة مزاياه على غيره.
و الدﱠلﱠة المنّة  ٤أي النعمة  ،و للنعمة أثر عادة ً ما يظھر و يبين على صاحبھا.
و أد ّل عليه أوثق بمحبته فأفرط عليه  ، ٥بأن أبان له قدرًا كبيرًا من المحبة.
و ﱠ
الدالة ما تُ ِد ّل به على حميمك  ، ٦و تكون بإبانة صلة الربط بين الحميمين.
و الدﱢلّيلى علمه بالداللة و رسوخه فيھا  ٧؛ بأن يتبين أصول ھذا العلم حتى يرسخ فيه  ،و أظنھا من
ال ﱢدلﱢيل  ،وھي صيغة مبالغة تدل على التكثير ،كقولنا ِ ) :منطيق ( لمن برع في علم المنطق.
و ال ّد ِليلة ال َم َح ّجة البيضاء  ،و ھي ال ﱠدلﱠى . ٨
و اسم الفاعل دا ّل  ،و دليل  ،و ھو المرشد و الكاشف  ، ٩و الكشف إبانة.
و ال ﱠد ِليل األمارة في الشيء . ١٠
و األصل اآلخر  :اضطراب في الشيء  ، ١١و منه:
قولھم  :تَد َْل َد َل الشيء إذا اضطرب .١٢
و دالل المرأة جرأتھا في تغنج و ِش ْكل  ،كأنھا مخالفة و ما بھا خالف  ،و ذلك ال يكون إال بتمايل و
اضطراب . ١٣
و من ھذه الكلمة  :فالن يُ ِد ّل على أقرانه في الحرب .١٤
 ١أحمد بن فارس بن زكريا)ت٣٩٥ھـ( ،معجم مقاييس اللغة ،ت عبد السالم محمد ھارون ،دار
ص.٢٥٩
 ٢جمال الدين بن مكرم بن منظور  ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،م ،١١ص ،٢٤٨مادة )د َْل َل(.
 ٣المصدر نفسه.
 ٤المصدر نفسه.
 ٥المصدر نفسه ،ص).(٢٤٩_٢٤٧
 ٦المصدر نفسه.
 ٧المصدر نفسه.
 ٨المصدر نفسه.
 ٩أحمد بن محمد الفيومي ،المصباح المنير ،مكتبة لبنان ،بيروت ،١٩٨٧ ،ص ،٧٦مادة )د َْل َل(.
 ١٠ابن فارس ،معجم المقاييس ،ص.٢٥٩
 ١١المصدر نفسه.
 ١٢المصدر نفسه ،ص.٢٦٠
 ١٣ابن فارس ،معجم المقاييس ،ص.٢٦٠

الفكر١٣٩٩ ،ھـ=١٩٧٩م ،ج،٢

و ال ُم َدلﱢل  :الذي يتجنى في غير موضع تجنﱟ .١٥
ي من ھذين األصلين  ،مثل:
و قد توجد معا ٍن أخرى ال تندرج تحت أ ﱟ
ال ﱠد ّل  ،و ھو من السكينة و الوقار في الھيئة و المنظر .١٦
و ال ُم ِد ّل بالشجاعة  :الجريء .١٧
و أد ّل عليه و تدلّل  :انبسط .١٨
و أقرب ھذه المعاني إلى المقصود بقولنا ) دالالت الواو ( ھو:
معان،وما تكشفه لنا وتھدينا إليه.
الھداية،والكشف واإلرشاد؛فدالالت الواو ما ترشدنا إليه الواو من
ٍ
و الداللة اصطال ًحا  " :كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر  ،و الشيء األول
ھو ال ّدا ّل  ،و الثاني ھو المدلول " .١٩
و عرّفھا الكفوي بأنھا  " :كون الشيء بحيث يفيد الغي َر عل ًما إذا لم يكن في الغير مانع " .٢٠
و الدليل ھو المرشد إلى المطلوب  ،و الداللة أعم من اإلرشاد و الھداية .٢١
صد بھا ھنا الواو بوصفھا حرفًا من حروف المعاني.
الواو :و يُق َ
المفردة :إلخراج الواو المركبة  ،مثل )وا( الندبة ،و)وي( التنبيه ،وغيرھما.
التي تدخل على أول الكلمة :ويخرج بھا واو الجمع ،و واو الفاعل.
دراسة أصولية تطبيقية :أي أن ھذا البحث يدرس دالالت الواو من ناحية أصول الفقه
وتطبيقاته الفقھية.

 ١٤المصدر نفسه.
 ١٥انظر ابن منظور ،لسان العرب ،ص).(٢٤٨،٢٤٩
 ١٦المصدر نفسه ،ص.٢٤٨
 ١٧المصدر نفسه.
 ١٨المصدر نفسه.٢٤٧ ،
 ١٩علي بن محمد الجرجاني)ت٨١٦ھـ( ،التعريفات ،ت إبراھيم اإلبياري ،ط ،٢دار الكتاب العربي ،بيروت ١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٢م،
ص.١٣٩
 ٢٠أيوب بن موسى الحسيني الكفَوي)ت١٠٩٤ھـ( ،ال ُكلّيّات ،ت د.عدنان درويش ومحمد المصري ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت،
١٤١٢ھـ=١٩٩٢م ،ص.٤٣٩
 ٢١ابن فارس ،معجم المقاييس ،ص.٢٦٠

الفصل األول :المعاني الحقيقية للواو

وفيه أربعة مباحث:
األول:مطلق الجمع.
الثاني:الحال.
الثالث:االبتداء.
الرابع:المدح والجحود واالعتراض.

المبحث األول:مطلق الجمع
وفيه ثالثة مطالب ومسألتان:
المطلب األول :آراء العلماء في إفادة الواو مطلق الجمع.
المطلب الثاني :دالالت مطلق الجمع.
المسألة األولى :العطف بين اإلنشاء والخبر.
المسألة الثانية :عود المعطوف إلى األقرب دون األبعد.
المطلب الثالث :أمثلة مطلق الجمع.

ق الجمع
المطلب األول :آراء العلماء في إفادة الواو مطل َ
الرأي األول:
الواو العاطفة تفيد مطلق الجمع و التشريك  ،و به قال جمھور العلماء  ،كالجصاص  ، ٢٢و ابن
عقيل الحنبلي  ، ٢٣و ابن أمير الحاج  ، ٢٤و ابن حزم  ، ٢٥و اآلمدي  ، ٢٦و البخاري ، ٢٧و الفتوحي
 ، ٢٨و العطار ، ٢٩و الرازي  ، ٣٠و التفتازاني  ، ٣١و القرافي  ، ٣٢وجمھور النحويين كابن ھشام
 ٣٣الرماني  ، ٣٤و المرادي  ، ٣٥و المزني  ، ٣٦و غيرھم .

ّ
وعلق عليه
 ٢٢أحمد بن علي الجصّاص الرازي)ت٣٧٠ھـ( ،أصول الجصّاص)الفصول في األصول( ،ضبط نصوصه وخرّج أحاديثه
د.محمد محمد تامر ،ط ،١منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٢٠،ھـ=٢٠٠٠م ،ج ،١ص.٢٩
 ٢٣علي بن عقيل بن محمد بن عقيل )ت٥١٣ھـ( ،الواضح في أصول الفقه ،ت د.عبد ﷲ التركي ،ط ،١مؤسسة الرسالة،
بيروت١٤٢٠،ھـ=١٩٩٩م ،ج ،١ص.١١٤
 ٢٤ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال بن الھمام ،ج ،٢ص.٣٩
 ٢٥علي بن أحمد بن حزم)ت٤٥٦ھـ( ،اإلحكام في أصول األحكام ،قدّم له أ.د إحسان عب ّاس ،ط ،١دار اآلفاق الجديدة ،بيروت،
١٤٠٠ھـ=١٩٨٠م ،م ،١ج ،١ص.٥١
 ٢٦سيف الدين علي اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،راجعھا ودققھا جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
١٤٠٠ھـ=١٩٨٠م ،ج ،١ص).(٩٦،٨٨
 ٢٧عالء الدين عبد العزيز البخاري)ت٧٣٠ھـ( ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،طبعة جديدة باألوفست ،دار الكتاب
العربي ،بيروت١٣٩٤ ،ھـ=١٩٧٤م ،ج ،١ص.١٠٩
 ٢٨تقي الدين أبو البقاء الفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ت محمد حامد الفقي ،ط ،١مطبعة السنة المحمدية ،القاھرة١٣٧٢ ،ھـ=١٩٥٣م،
ص.٧٣
ّ
العطار ،حاشية العطار على جمع الجوامع ،وبھامشه تقرير عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع ،ومعھما تقريرات محمد
 ٢٩حسن
علي بن حسين المالكي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج ،١ص.٤٦١
 ٣٠فخر الدين بن عمر الرازي)ت٦٠٦ھـ( ،المحصول في علم أصول الفقه ،ت د.طه العلواني ،ط ،٢مؤسسة الرسالة ،بيروت،
١٤١٢ھـ=١٩٩٢م ،ج ،١ص.٣٦٣
 ٣١سعد الدين بن عمر التفتازاني)ت٧٩٢ھـ( ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه
زكريا عميرات ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٦ ،ھـ=١٩٩٦م ،ج ،١ص.١٨١
 ٣٢شھاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت٦٨٤ھـ( ،نفائس األصول في شرح المحصول ،ت عادل عبد الموجود وعلي معوّض ،قرظه
أ.د عبد الف تّاح أبو ِسنّة ،ط ،٣المكتبة العصرية ،صيدا_بيروت١٤٢٠ ،ھـ=١٩٩٩م ،م ،٣ص.١٠٣٥
 ٣٣عبد ﷲ جمال الدين بن ھشام )ت٧٦١ھـ( ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ت الفاخوري ،دار الجيل ،بيروت ،ج ، ١ص. ٥٦٩
 ٣٤انظر علي بن عيسى الر ّماني ت٣٨٤ھـ( ،معاني الحروف ،ت د.عبد الفتاح شلبي ،دار نھضة مصر ،القاھرة ،ص.٥٩
 ٣٥انظر الحسن بن قاسم المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني  ،ت د.فخر الدين قباوة  ،و محمد فاضل  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت
 ،ص. ١٥٩
 ٣٦انظر أبا الحسين المزني ،الحروف ،ت د.محمود حسني محمود ،و د.محمد حسن عواد ،ط ،١دار الفرقان ،عمان١٤٠٣ ،ھـ=١٩٨٣م،
ص . ٩٩

و ينقسم أصحاب ھذا الرأي إلى مذھبين:

المذھب األول:
الواو تفيد مطلق الجمع  ،بمعنى أي جمع كان  ،فھي قد تأتي للمعية على حدتھا  ،أو للتقدم على
حدته  ،أو للتأخر على حدته  ،أو للجمع المطلق عن أي قيد و ھو القدر المشترك بين التقديم و
التأخير و المعية.
وقد ذھب إلى ھذا الرأي اإلسنوي  ،٣٧وابن اللحام  ،٣٨والفتوحي . ٣٩

المذھب الثاني:
واو العطف تفيد مطلق الجمع  ،بمعنى أنھا تحتمل التقديم و التأخير و المعية دون أن تتقيد بأحد
ھذه المعاني  ،ف ُتج َعل حقيقة في القدر المشترك بين الثالثة  .و من أصحاب ھذا الرأي الشيخ زكريا
األنصاري  ، ٤٠و الشيخ حسن العطار  ،٤١ومن المحدثين الدكتور محمود سعد  ، ٤٢وخلفان السيابي
 . ٤٣يقول الشيخ حسن العطار في حاشيته على جمع الجوامع  " :الواو من حروف العطف لمطلق
الجمع بين المعطوفين في الحكم ؛ ألنھا تستعمل في الجمع بمعية أو تأخر أو تقدم  ،نحو جاء زيد و
عمرو  ،إذا جاء معه أو بعده أو قبله  ،فتُج َعل حقيقة في القدر المشترك بين الثالثة و ھو مطلق
الجمع ؛ حذرًا من االشتراك و المجاز "  . ٤٤و قوله ) حذرًا من االشتراك (  ،إن قيل بوضع الواو
لكل واحد من المعاني الثالثة على حدته  ،و قوله )والمجاز(  ،إن قيل بوضعھا ألحدھا  ، ٤٥و كالم
العطار ھذا _ من حيث المعنى _ قريب مما جاء به الشيخ زكريا األنصاري

٤٦

 ،و ذكر السيابي

 ٣٧انظر جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي)ت٧٧٢ھـ( ،التمھيد في تخريج الفروع على األصول ،ت محمد حسن إسماعيل ،ط ،١منشورات
محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٢٥ ،ھـ=٢٠٠٤م ،ص.٢٨٤
 ٣٨انظر عالء الدين بن اللحام البعلي )ت٨٠٣ھـ( ،القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بھا من األحكام الفرعية ،ضبطه وصحّ حه محمد
شاھين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص.١١١
 ٣٩انظر الفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ص.٧٤
 ٤٠زكريا األنصاري الشافعي)ت٧٢٦ھـ( ،غاية الوصول شرح لب األصول ،دار الكتب العربية الكبرى ،مصر ،ص.٦٥
 ٤١حسن العطار ،حاشية العطار ،ج ،١ص.٤٦١
 ٤٢د.محمود سعد ،حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،ص.٢٤
 ٤٣خلفان بن جميل السيابي ،فصول األصول ،وزارة التراث القومي والثقافة ،عُمان١٤٠٢ ،ھـ=١٩٨٢م ،ص.١١٦
 ٤٤العطار ،حاشية العطار ،ج ،١ص.٤٦١
 ٤٥انظر محمد علي بن حسين المالكي في تقريراته على حاشية العطار ،حاشية العطار ،ج ،١ص.٤٦١
 ٤٦انظر زكريا األنصاري ،غاية الوصول ،ص.٦٥

كال ًما بنفس المعنى

٤٧

 .و يقول الدكتور محمود سعد  " :الواو لمطلق الجمع  ،أي االجتماع في

الفعل من غير تقيي ٍد بحصوله من كليھما في زمان  ،أو سبق أحدھما  ،فقولك  " :جاء زيد و عمرو
صرة من
" يحتمل على السواء أنھما جاآ معًا ،أو زيدًا أ ّوال أو آخرًا ،...و اس ُت ِدل لذلك بأن التثنية مخت َ
العطف بالواو  ،فكما تحتمل ثالثة معا ٍن  ،و ال داللة في لفظھا على تقديم و ال تأخير  ،فكذلك
العطف بھا " .٤٨

أدلة القائلين بمطلق الجمع:
وأھم ما يستدل به للقائلين بمطلق الجمع:
 (١النقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمال الواو

٤٩

 ،فإنھا تستعمل في مواضع ال يصح

فيھا الترتيب أو المقارنة  ،و األصل في اإلطالق الحقيقة.٥٠
 (٢لو كانت الواو العاطفة للترتيب لما صح قوله تعالى ×π©ÜÏm (#θä9θè%uρ #Y‰¤fß™ šU$t6ø9$# (#θè=äz÷Š$#uρ " :
]" ∩∈∇∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ß‰ƒÍ” t∴y™uρ 4 öΝä3≈u‹≈sÜyz ö/ä3s9 öÏ øó‾Ρالبقرة [٥٨:في آية،وقوله في آية أخرى(#θä9θè%uρ ":

] " #Y‰¤fß™ z>$t7ø9$# (#θè=äz÷Š$#uρ ×π©ÜÏmاألعراف [١٦١ :مع اتحاد القضية؛ لما فيه من جعل المتقدم

والمتأخر متقد ًما.٥١
متأخرًا،
ِ
و لقائـل أن يقـول  :إن كانت الواو للترتيب ،فليس ھناك ما يمنع من حملھا على غيره
تج ّو ًزا.٥٢

نقول :ھذا ممكن عقال ،إال أنه غير واقع؛ فأدلة القول بمطلق الجمع أقوى وأظھر .والحاصل أن
حمل على غيره تج ّو ًزا.
الواو للجمع المطلق ،وتُ َ
 (٣لو كانت الواو للترتيب لما َح ُسـن قول القائل) :تقاتل زيد وعمرو(؛ إذ ال ترتيب فيه .٥٣وث ّمة
تعبيرات كثيـرة ال يحسـن التعبير عنھا إال بحرف يدل على الجمع المطلق ،و مثـال ذلك

 ٤٧انظر خلفان السيابي ،فصول األصول ،ص.١١٦
 ٤٨د.محمود سعد ،حروف المعاني ،ص.٢٤
 ٤٩عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي )ت٧٤٧ھـ( ،التنقيح في أصول الفقه )المطبوع مع شرح التلويح على التوضيح( ،ج ،١ص.١٨٠
 ٥٠التفتازاني ،شرح التلويح ،ج ،١ص.١٨١
 ٥١اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٨٩
 ٥٢المصدر نفسه ،ص.٩٠
 ٥٣المصدر نفسه ،ص .٨٩وفخر الدين بن عمر الرازي)ت٦٠٦ھـ( ،المعالم في أصول الفقه ،ت علي محمد عوض وعادل أحمد عبد
الموجود ،دار عالم المعرفة ،مؤسسة مختار ،القاھرة١٤١٤ ،ھـ=١٩٩٤م ،ص.٤٧

قولنا :محمد وعلي يكتبان الشعر ،و قولنا :محمد وعلي شقيقان ،وقولنا :محمد وعلي طويال
القامة ،وقول أحدنا :أُحبّ عل َمي الفق ِه وأصو ِل الفقه ،فكل ھذه التعبيرات ال ترتيب فيھا.
يقول فخر الدين الرازي " :الواو العاطفة ال تفيد الترتيب؛ ألنھا قد تُستعمل فيما يمتنع حصول
الترتيب فيه ،كقولھم :تقاتل زيد وعمر .واألصل في الكالم الحقيقة .وإذا كانت حقيقة في غير
الترتيب وجب أن ال تكون حقيقة في الترتيب ،دفعًا لالشتراك" .٥٤
 (٤إنه كان يلزم تكذيب من قال) :جاء زيد وعمرو( .عند مجيئھما معًا أو تق ﱡدم عمـرو ،و ليس
كذلك.٥٥
 (٥إنه كان يلزم أن يكون قول القائل  ) :رأيت زيدًا  ،وعمرًا بعده ( تكريرًا  ،و قوله  ) :رأيت
زيدًا  ،وعمرًا قبله( تناقضًا ،و ليس كذلك.٥٦
 (٦لو كانت الـواو للترتيب لما َح ُسـن االسـتفسـار عن المتقدم و المتأخر مـن المعطوفَـين
بالواو ؛ لكونه مفھو ًما من ظاھر العطف.٥٧
ت بزيد و عمرو ( ليُ َع ﱠد ممت ِثال  ،و ليس
 (٧إنه كان يلزم المأمو َر الترتيبُ عند قول اآلمر  ) :إي ِ
كذلك.٥٨
 (٨إن واو العطف تجري مجرى واو الجمع وياء التثنية ،وھما ال يقتضيان الترتيب ،فكذلك ما ھو
جار مجراھما.٥٩
ٍ
 (٩إن الجمع المطلق معقول؛ فال بد له من حرف يفيده ،وليس ثَ ّم ما يفيده سوى "الواو" باإلجماع،
بحرف يستقل به؛ حيث إن الجمع
فتعيّن .٦٠وال بد أن الجمع المطلق أولى من مطلق الترتيب
ٍ
المطلق أصل باب العطف ،كما أن مطلق الترتيب تدل عليه كلمتا )قبل(و)بعد( ،بينما ليس ث ّمة

 ٥٤المصدر نفسه.
 ٥٥اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٨٩
 ٥٦اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص .٨٩والرازي ،المعالم ،ص.٤٧
 ٥٧اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٨٩
 ٥٨المصدر نفسه.
 ٥٩المصدر نفسه.
 ٦٠المصدر نفسه ،ص.٩٠

ما يدل على الجمع المطلق ألبتة إن لم تد ﱠل عليه الواو العاطفة .يقول القاضي الباقالني " :و
"بعد" إنما تفيد الترتيب ،و ال تفيد ترتيبًا على مھلة أو غير مھلة.٦١"...
وقد احتج فخر الدين الرازي لھذا بأن " الحاجة إلى التعبير عن المعنى األعم أشد من
الحاجة إلى التعبير عن المعنى األخص ؛ ألنه حيث يُحتاج إلى ذكر األخصّ يُحتاج إلى ذكر
األع ّم ال محالةَ _ ضمنًا ،و قد يُحتاج إلى ذكر األعم حيث ال يُحتاج إلى ذكر األخصّ ألبتة؛
فكانت الحاجة إلى ذكر األعم أش ّد " .٦٢
 (١٠إننا عند اإلطالق دون قيد أو قرينة نحمل الواو على الجمع المطلق ،فقول القائل) :جاء محمد
وعلي من السفر( ،ال يُفھَم منه تق ﱡدم محمد في المجيء ،واإلطالق أمارة الحقيقة.

الرأي الثاني:
واو العطف ال تفيد مطلق الجمع ،وينقسم أصحاب ھذا الرأي إلى مذھبين :األول :الواو تفيد
الترتيب مطلقًا ،والثاني :تفيد الواو الترتيب فقط إن دخلت بين أجزا ٍء بينھا ارتباط .وفيما يأتي
تفصيل ھذين المذھبين:

المذھب األول:
ب إلى
واو العطف تفيد الترتيب ،وأخذ بھذا الرأي بعض الشافعية كاإلمام الزنجاني؛ كما نُ ِس َ
٦٤
أن من العلماء َمن ﱠ
اإلمام الشافعي ، ٦٣إال ّ
ب القول بالترتيب إلى اإلمام
خطأ ھذه النسبة  ،كما نُ ِس َ
أبي حنيفة ، ٦٥و ھو الرأي المنسوب إلى " قطرُب  ،و ثعلب  ،و أبي عمر الزاھد غالم ثعلب  ،و

 ٦١محمد بن الطيب الباقالني)ت٤٠٣ھـ( ،التقريب واإلرشاد الصغير ،ت عبد الحميد أبو زنيد ،ط ،١مؤسسة الرسالة١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م،
م ،١ص.٤١٧
 ٦٢انظر الرازي ،المحصول ،ج ،١ص.٣٧٢
 ٦٣انظر شھاب الدين بن أحمد الزنجاني)ت٦٥٦ھـ( ،تخريج الفروع على األصول ،ت د.محمد أديب الصالح ،ط ،١مكتبة العبيكان،
الرياض١٤٢٠ ،ھـ=١٩٩٩م ،ص .٦٣و انظر عبد الملك بن عبد ﷲ بن يوسف )إمام الحرمين الجويني( )ت٤٧٨ھـ( ،البرھان في أصول
الفقه ،ت د.عبد العظيم الديب ،ط١٣٩٩ ،١ھـ ،ج ،١ص.١٨١
 ٦٤انظر الفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ص.٧٣
 ٦٥انظر التفتازاني ،شرح التلويح ،ج ،١ص .١٨١وانظر زين الدين بن إبراھيم بن نجيم ،فتح الغفّار بشرح المنار ،راجعه محمود أبو
دقيقة ،ط ،١مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر١٣٥٥ ،ھـ=١٩٣٦م ،ج ،٢ص.٦

الربعي و ھشام  ،و أبي جعفر الدينوري "

٦٦

 ،و نسب إلى الفرّاء القول بأن الواو للترتيب حيث

يستحيل الجمع . ٦٧
والظاھر أن سبب نسبة الترتيب ألبي حنيفة حمله الواو على الترتيب في قول الرجل لزوجته
قبل المسيس) :إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق(؛ حيث تبين بواحدة عنده.٦٨
و ُي َر ّد على نسبة الترتيب له ّ
بأن حمل الواو في بعض الفروع الفقھية على ھذا المعنى ال يعني
بالضرورة َح ْملھا حقيقةً عليه  ،بل قد يكون ال َح ْمل لدليل خارج ّي رجّح ھذا المعنى المجازي.٦٩
وقد يُستَدَل له بأن موجب الكالم _ في مثال الطالق السابق _ االفتراقُ؛ إذ لو لم ي ُك ْن كذلك
لقالْ ) :
ت الدار فأنت طالق ثالثًا(؛ فعدوله عن جمع الطلقات الثالث بلفظ واحد _مع إمكانيته_
إن دخل ِ
دليل على إرادة االفتراق .٧٠وھذا يعني ّ
أن اإلمام أبا حنيفة اعتبر الفصل اإلمالئي

بواو العطف

قرينةً صالحةً لترجيح المعنى المجازي للواو ،وھو الترتيب؛ ألنه لو أراد الجمع ألمكنه بكلمة
واحدة.
أن اإلمام أبا حنيفة بيّنَ سبب القول بالترتيب في ھذا المثال حين قال :وبيان ذلك ّ
كما ّ
أن قوله:
)فأنت طالق( يتعلق بالشرط بال واسطة ،وأما قوله) :وطالق( الثاني اتصل بالشرط بواسطة،
والثالث بواسطتين .٧١أي أن وجود الشرط  ،وتعلق الكالم به بواسطة ھما سببا القول بوقوع تطليقة
واحدة في ھذا المثال.
ب أو
وث ّمة َمل َحظ دقيق ال ب ّد من التنبيه عليه ،وھو أنّ الجمع المطلق يعني الجمع دون تقيي ٍد بترتي ٍ
معيّة أو عكس ترتيبْ ،
فإن قال الرجل لزوجته قبل الدخول بھا :أنت طالق وطالق وطالق ،فالواو
إن حُملَت على المعية وقعت ثالث طلقات ،و ْ
في ھذه الحالة ْ
إن حُملَت على الترتيب وقعت طلقة
َ
ت،
واحدة ،فإنْ حملنا الواو على مطلق الجمع فإنھا ستحتمل الطلقة الواحدة م َع احتمالھا
ثالث طلقا ٍ
وھذا فيه ما فيه من التّضا ّد واضطراب الحكم الشرعي؛ فلزم منه َح ْم ُل الواو على أحد معانيھا على
 ٦٦المرادي  ،الجنى الداني  ،ص . ١٥٩ ، ١٥٨
 ٦٧انظر المصدر نفسه  ،ص  . ١٥٩و قد نقل ابن ھشام نسبة القول بالترتيب لھؤالء النحاة باستثناء أبي جعفر الدينوري .
 ٦٨انظر ابن نجيم ،فتح الغ ّفار ،ص .٦وانظر البخاري ،كشف األسرار ،ص).(١١٥_١١٣
 ٦٩انظر محمد رزالي ،داللة حروف العطف والجر ،ص.٥٢
 ٧٠انظر ابن نجيم ،فتح الغ ّفار ،ص .٦وانظر البخاري ،كشف األسرار ،ص).(١١٥_١١٣
 ٧١انظر محمد بن أبي سھل السرخسي)ت٤٩٠ھـ( ،أصول السرخسي ،ت أبي الوفا األفغاني ،ط ،٢دار الكتب العلمية ،منشورات محمد
علي بيضون ،بيروت١٤٢٦ ،ھـ=٢٠٠٥م ،ج ،١م ،١ص .٢٠٢و انظر محمد بن أبي سھل السرخسي )ت  ٤٩٠ھـ(  ،المبسوط  ،ت محمد
حسن إسماعيل  ،قدّم له د .كمال العناني  ،ط  ، ١دار الكتب العلمية  ،منشورات محمد علي بيضون  ،بيروت ١٤٢١ ،ھـ = ٢٠٠١م  ،ج ٦
 ،ص  .١٤٩ ،١٤٨و انظر محمد رزالي ،داللة حروف العطف والجر ،ص.٥٢

وجه التحديد ،وھذا ما ف َعلَه اإلمام أبو حنيفة ب َح ْمله الوا َو على الترتيب ،وھو َعيْن ما فعله صاحبَاه
في َح ْملھما الوا َو في ھذا المثال على المعية _كما سيأتي بيانه في عرض المذھب الثاني ،وتحديدُھم
الترتيب والمعيةَ ھنا ال يد ّل على ْ
أخ ِذھم بھذين المعنَيَيْن في كل الحاالت.
َ

أدلة القائلين بالترتيب:
وأھم ما يُستدَل به للقائلين بالترتيب ثالثة أدلة من النقل والحكم والمعنى:
 (١النقل ،ومنه:
مقتض
أ_ قوله تعالى ] " (#ρß‰àfó™$#uρ (#θãèŸ2ö‘$# (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ " :الحج ،[٧٧:فإنه
ٍ
للترتيب.٧٢
ويُ َر ّد عليه بأنه اقتضى الترتيب بدليل خارجي من السنة النبوية الفعلية المتبوعة
بأمر " :صلوا كما رأيتموني أصلي" ، ٧٣فالسنة دليل رجّح المعنى المجازي.٧٤
ب_ ل ّما نزل قوله تعالى] " «!$# ÌÍ←!$yèx© ÏΒ nοuρöyϑø9$#uρ $x ¢Á9$# ¨βÎ) " :البقرة ،[١٥٨:سأل الصحابة
النبي _صلى ﷲ عليه وسلم_ ِ :ب َم نبدأ ؟ قال " :ابدؤوا بما بدأ ﷲ به"

٧٥

 ،و لوال أن الواو

للترتيب لما كان كذلك.٧٦
ويرد عليه بأن سؤال الصحابة وھم أھل اللغة دليل للقائلين بالجمع المطلق٧٧؛ فلو كانت الواو
للترتيب لما

احتاجوا إلى السؤال ،ولكن ل ّما كانت للجمع المطلق المح َت ِمل للترتيب ولعكسه

على ح ﱟد سواء ،كان ال ب ّد من السؤال .وأما جواب النبي _صلى ﷲ عليه وسلم _ فلبيان حكم
الشرع في المسألة ،ال لبيان أن الواو للترتيب لغةً.

 ٧٢انظر اآلمدي،اإلحكام،ج،١ص.٩٣
 ٧٣أحمد بن حجر العسقالني)ت٨٥٢ھـ( ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،شرحه وصحح تجاربه وحققه محبّ الدين الخطيب ،رقمّ
كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبّه على أرقامھا محمد فؤاد عبد الباقي ،راجعه قصي ُمحب الدين الخطيب ،ط ،١دار الريان
للتراث ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ=١٩٨٧م  ،ج ،١٣كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ،...ح ،٧٢٤٦ص.٢٤٤
 ٧٤انظر اآلمدي،اإلحكام،ج،١ص.٩٤
٧٥
َ
رو ھذا الحديث بنصّ ه ھذا غيرُ اآلمدي .وجاء في سنن النسائي:عن جابر قال:خرج رسول ﷲ_صلى ﷲ عليه
انظر المصدر نفسه .ولم يَ ِ
وسلم_ إلى الصفا وقال ":نبدأ بما بدأ ﷲ به" ،ثم قرأ" :إنّ الصفا والمروة من شعائر ﷲ" .أحمد بن شعيب النسائي ،السنن الكبرى ،ت
د.عبد الغفار البنداري وسيّد كسروني حسن ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١١،ھـ=١٩٩١م ،ج ،٢كتاب الحج ،أبواب الطواف،
ح) ،(١/٣٩٦٢ص.٤١١
 ٧٦انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٤
 ٧٧انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٤

ي بن حاتم ّ
أن رجال خطب عند النبي _صلى ﷲ عليه وسلم_ فقال :من
ج_ ما روي عن عَد ّ
ص ِھما فقد غوى ،فقال رسول ﷲ _صلى ﷲ عليه وسلم:
يُ ِط ِع ﷲ ورسوله فقد رشد ،ومن يَع ِ
بئس
ص ﷲ و رسوله"  . ٧٨و لو كانت الواو للجمع المطلق لَ َما
ُ
" َ
الخطيب أنت .قُ ْل  :و من يَع ِ
وقع الفرق . ٧٩
ويُ َر ّد عليه بأن ھذا ليس ألن الواو تفيد الترتيب حقيقةً ،وإنما ألنه معلو ٌم بالغيًّا أنه عند
عطف أمرين فأكثر ،فإنه يُستَحسن تقديم األھ ّم إن ُو ِجد ،من باب بيان شرفه وفضله ،وقد أشار
السھيلي إلى مع ًنى قريب من ھذا ،حيث قالّ :
إن التقديم في اللسان يكون على حسب تق ﱡدم المعاني
في ال َجنَان ،والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء ،وھي :الزمان ،والطبع ،والرتبة ،والسبب ،والفضل
٨٠
ص ﱠو َر فيھما
والكمال " ،ويدل عليه أن معصية ﷲ ورسوله ال انفكاك إلحداھما عن األخرى حتى يُتَ َ

الترتيب" .٨١وما ُروي عن إنكار عمر _ رضي ﷲ عنه _ قو َل الشاعر :كفى الشيب واإلسالم
ناھيا ،٨٢فإنه يفَسﱠر بھذا أيضًا ،حيث يتق ّدم اإلسالم لمزيد شرفه وكمال فضله.
د_ روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس و قالوا له  " :كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال
ﷲ تعالى] " ¬! nοt÷Κãèø9$#uρ ¢kptø:$# (#θ‘ϑÏ?r&uρ" :البقرة ،٨٣[١٩٦:وكانوا من أھل اللسان.
وي ُر ّد عليھم بأن ابن عباس أيضًا من أھل اللغة.
وإنما أنكر الصحابة عليه اجتھاده ؛ ألن اآلية تقتضي الجمع المطلق  ،وھو أمرھم بترتيب معيﱠن لم
ت اآلية على ِذ ْكره أو التدليل عليه ، ٨٤و في ھذا ترجيح للمعنى المجازي دون قرينة ،وھو أم ٌر
تأ ِ
مرفوض.
(٢

الحكم:

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

واحدة ،و لو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الثالث ،كما لو قال لھا  :أنت طالق ثالثًا.٨٥
ويُر ّد عليه بأن الواو ھنا ُح ِملت على معناھا المجازي و ھو الترتيب؛ لقرينة الفصل بين
ْ
الطلقات ؛ إذ لو أرادھا ثالثًا ألمكنه بلفظ واحد  ،فكان عدوله عن األسھل مع تمكنه منه قرينة ً
إلرادته االفتراق.

 ٧٨مسلم بن الحجاج النيسابوري)ت ٢٦١ھـ( ،صحيح مسلم ،ت د.موسى شاھين الشين و د.أحمد عمر ھاشم ،ط ،١مؤسسة عز الدين،
بيروت١٤٠٧ ،ھـ=١٩٨٧م ،م ،٢كتاب الجمعة ،باب تخفيف الصالة ،ح) ،(٨٧٠ص.٢٧٢
 ٧٩انظر اآلمدي،اإلحكام،ج،١ص.٩٤
ّ
 ٨٠انظر عبد الرحمن بن عبد ﷲ السھيلي )ت٥٨١ھـ(  ،نتائج الفكر في النحو ،ت د.محمد إبراھيم البنا ،دار الرياض ،الرياض ،ص.٢٦٧
 ٨١اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٥
 ٨٢انظر الزنجاني ،تخريج الفروع على األصول ،ص).(٦١ ،٦٠
 ٨٣انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٥
 ٨٤انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٥
 ٨٥انظر المصدر نفسه ،ص.٩٤

 (٣المعنى :وھو أن الترتيب في اللفظ يستدعي سببًا والترتيب في الوجود صالح له؛ فوجب
ُ
ُ
ًا،رأيت عمرًا(؛ ّ
فإن تقديم
رأيت زيد
الحمل عليه ،٨٦ودليلھم ھذا منقوض بقول القائل) :

أحد

االسمين في ال ﱢذ ْكر ال يستدعي تقديمه في نفس األمر إجماعًا؛ فيمكن أن يكون التقديم سببه زيادة
حبّه له واھتمامه باإلخبار عنه ،أو أنه تج ّدد له قصد اإلخبار عن اآلخر عند إخباره عن
األول.٨٧

المذھب الثاني:
إنْ دخلت الواو العاطفة بين أجزاء بينھا ارتباط اقتضت الترتيب ،كما في آية الوضوء ،فأفعال
الوضوء أجزاء فعل واحد ھو الوضوءْ ،
وإن دخلت بين أفعال ال ارتباط بينھا ،كاألمر بالصالة
والزكاة مثال ،فال تفيد الترتيب .وھذا الرأي نسبه الزركشي إلى ابن موسى من الحنابلة ،وقال:
رجّحه بعض متأ ّخري الحنابلة.٨٨
ي معنًى تفيد
وھذا الكالم يدل على أن الواو ُمشتَ َرك لفظ ّي بين الترتيب وغيره ،إالّ أنه ال يبيّن أ ﱠ
الواو ْ
إن لم تُ ِفد الترتيب!!
وذكر اإلمام الزركشي في البحر المحيط آرا ًء أخرى في معنى الواو ،أوصلھا إلى الثمانية،
ُ
أھ ّمھا ما
ذكرت ،وأ ّما البقيّة فتصُبّ في أحد اآلراء المذكورة في البحث.٨٩
ومن الجدير بالذكر ھنا ما رُوي عن صاحبَي أبي حنيفة _أبي يوسف ومحمد بن الحسن_ من
بأن المعنى الحقيق ﱠي لواو العطف المعيةُ ،وقد نُسب إليھما ھذا الرأي خطأ .٩٠ويبدو ّ
القول ّ
أن سبب
نسبته إليھما قولھما فيمن قال لھا زوجھا قبل الدخول):أنت طالق وطالق وطالق( ،بأنھا تبين
بالثالث.٩١

 ٨٦انظر المصدر نفسه.
 ٨٧انظر المصدر نفسه ،ص.٩٦
 ٨٨انظر بدر الدين بن بَھادر الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ت د.محمد محمد تامر ،ط ،١دار الكتب العلمية ،ب يروت ،منشورات
محمد علي بيضون١٤٢١ ،ھـ=٢٠٠٠م ،ج ،٢ص.٨
 ٨٩المصدر نفسه ،ص).(٩_٣
 ٩٠انظر ابن نجيم ،فتح الغ ّفار ،ج ،٢ص .٦وانظر التفتازاني ،شرح التلويح ،ص).(١٨٢،١٨١
 ٩١انظر محمد رزالي ،داللة حروف العطف والجر ،ص .٥١وانظر د.دياب سليم عمر ،دور حروف العطف في استنباط األحكام من
مصادرھا الشرعية ،دار الھدى ،مصر١٤٠٨ ،ھـ=١٩٨٨م ،ص) .(٤٥_٤٣وانظر ابن نجيم ،فتح الغفّار ،ج ،٢ص .٦وانظر البخاري،
كشف األسرار ،ص).(١١٥_١١٣

ﱡ
بأن وقوع ثالث طلقات عندھما في ھذا المثال سببه ّ
ويُ َر ّد عليه ّ
التكلم،
أن الترتيب حاصل في
ال في صيرورته طالقًا ،٩٢وإنّه ال يمكن َح ْمل الواو في ھذا المثال على مطلق الجمع وقد سبق بيان
ذلك ،٩٣كما ُي َر ّد عليه ّ
بأن َح ْمل الواو في بعض الفروع الفقھية على المعية ،ال يعني بالضرورة
حملھا حقيقة على ھذا المعنى ،بل قد يكون الحمل لدليل خارجي رجّح المعية .ويقوّي ھذا ما رواه
صاص في أصوله عن أبي الحسن أنّه كان يحكي عن محمد أنه قال :الواو بابھا الجمع حتى تقوم
الج ّ
داللة االستئناف.٩٤
فاعتبَ َر ّ
أن الواو حقيقةٌ في الجمع ،ولم يقيّد الجم َع بكونه للمعية .وال أعلم أحدًا من األصوليين
ف المعيّةَ.
واو العط ِ
تبنى القول بإفادة ِ
وقد يُستَد ّل لھذا الرأي _إن ُو ِج َد له صاحب _ ّ
بأن الواو العاطفة للجمع ،واألصل فيه المعية.٩٥
ويُ َر ّد على ذلك ّ
بأن قول القائل) :سيّانَ قيامك وقعودك( ،ال تص ّح فيه المقارنة والمعية ،وليس
أن ھذا االستخدام معدول به عن األصل ،وبنا ًء عليه فالواو لمطلق الجمع؛ ّ
ث ّمة دليل يشير إلى ّ
ألن
األصل في اإلطالق الحقيقة.٩٦

الترجيح:
بعد عرض اآلراء و الردود عليھا في المعنى الحقيقي لواو العطف ،يترجّح الرأي القائل إ ّن
ُ
معارض لھا،
حيث األدل ُة وعد ُم وجو ِد
حقيقةَ واو العطف الجمع المطلق؛ فھو الرأي األقوى من
ٍ
عارضات.
بينما ال تخلو أدلة اآلراء األخرى من الرﱡدود وال ُم ِ

كما َيتر ﱠج ُح القو ُل ّ
ب أو مصاحب ٍة أو عكس الترتيب ،
بأن مطلق الجمع ھو الجمع دون قي ِد ترتي ٍ
فإن أفادت الواو أحد ھذه المعاني على التعيين  ،كان ذلك على سبيل المجاز ال الحقيقة؛ إذ األصل
حرف موضو ٌ
ّ
ع لمع ًنى مستقل عن معاني الحروف األخرى  ،واألصل عند البصريين _ كما
أن ك ﱠل
ٍ
ينقله العكبَري

٩٧

_ استعمال كل حرف فيما ُوضع له ؛ لئال يُفض َي إلى اللبس و إسقاط فائدة

 ٩٢انظر التفتازاني ،شرح التلويح ،ص.١٨٢
 ٩٣انظر بيانه ص ) (١١ ، ١٠من ھذا البحث.
 ٩٤انظر محمد رزالي ،داللة حروف العطف والجر ،ص .٥٢وانظر الجصّاص ،أصول الجصاص ،ص.٢٩
ّ
العطار ،ص.٤٦١
 ٩٥انظر زكريا األنصاري ،غاية الوصول ،ص .٦٥وانظر العطار ،حاشية
 ٩٦انظر دياب سليم عمر ،دور حروف العطف ،ص).(٣٩،٣٨
 ٩٧ھو عبد ﷲ بن الحسين بن عبد ﷲ الشيخ أبو البقاء العكبَري  ،وھو نحوي حنبلي المذھب ،وقد كان ضريرًا .من مؤلفاته  :إعراب القرآن
العزيز  ،و كتاب اللباب في النحو  ،و له حواشٍ على المقامات و على مفصل الزمخشري و ديوان المتنبي  ،و غير ذلك  .و قد كان _

الوضع ، ٩٨و معلوم أن الترتيب تفيده " الفاء " العاطفة  ،و تفيده " ثم "  ،و المصاحبة مستفادة من
حرف " مع "  .كما أن عدم االشتراك أولى من االشتراك  ،و قولنا إ ّن الواو العاطفة لھا أربعة معا ٍن
اشتراك  ،و نخرج منه بقولنا إنھا للقدر المشترك بين المعاني األربعة  ،فإن قيل إن إفادة الواو لكل
معنًى من األربعة على حدة يُحتَ َرز به من الوقوع في المجاز  ،فالرد أنه و إن أخرجنا _ ھذا القول
_ من المجاز  ،فإنه يوقعنا في االشتراك  ،و ال شك أن المجاز أولى من االشتراك .

المطلب الثاني :دالالت مطلق الجمع
يَ ُد ّل مطلق الجمع على ِع ﱠدة دالالت تظھَر ثمرتھا في مطلب األمثلة الفقھية  ،و ھذه الدالالت
ھي :
أوال :التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه .٩٩كقول رجل له زوجتان) :زوجتي
فالنة طالق ،و زوجتي الثانية( ،فالزوجة الثانية ھنا تأخذ حكم األولى فَتَطلق ،وھو من باب
عطف المفردات .وي َُمثﱠل لعطف الج َُمل بقول أحدھم ):لك علَ ﱠي درھمان ،ولزي ٍد زيارة غدًا(؛
فالحكم ال ُمتَر ّتب على ھذا القول وجوبُ زيارة زيد _على القائل_ في اليوم ال ُم َحدﱠد.
وتُ َش ﱢرك واو الجمع المطلق _بين المعطوف والمعطوف عليه_ في أصل الخبر دون الحكم في
١٠٠
ي درھمان ،ولزيد عل ﱠي ْ
أن أزو َره غدًا(.
بعض حاالت عطف الج َُمل  ،كقول أحدھم) :لك َعلَ ﱠ

وأ ّما تشريك المعطوف والمعطوف عليه في االستثناء الوارد بعدھما ففيه خمسة آراء ،ھي:
األول :االستثناء يرجع إلى الجمل كلھا)المعطوفة والمعطوف عليھا( وال يختصّ باألخيرة ،وھو
مذھب جمھور الشـافعية،١٠١ومذھب الحنابلة ،١٠٢وأخذ به السـالمي ،١٠٣والطوفي.١٠٤
ظ ًر ا عارفًا باألصلَين و الفقه  .وقد مات _ رحمه ﷲ تعالى _
رحمه ﷲ تعالى _ صالحًا َدي ﱢنًا  ،إما ًما في اللغة و الحساب و النحو  ،فقيھًا ُم نا ِ
سنة ست عشرة و ستمائة و قد قارب الثمانين .
انظر عماد الدين إسماعيل بن كثير  ،البداية و النھاية ،ت د .عبد ﷲ التركي  ،ط  ، ٢دار عالم الكتب  ،الرياض ١٤٢٤ ،ھـ=٢٠٠٣م  ،ج
 ، ١٧ص. . ٨٥، ٨٤
 ٩٨انظر عبد ﷲ بن الحسين العكبري)ت٦١٦ھـ( ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،ط ،١دار الفكر ،دمشق١٤١٦ ،ھـ=١٩٩٥م ،ج،١
ص.٤٢٤
الض َرب من لسان العرب ،ت د.مصطفى النماس ،ط ،١مطبعة المدني ،القاھرة،
 ٩٩انظر أبا حيّان األندلسي)ت٧٤٥ھـ( ،ارتشاف
ﱠ
١٤٠٨ھـ=١٩٨٧م ،ج ،٢ص .٦٣٣وانظر يوسف بن علي ال ﱠس ّكاكي)ت٦٢٦ھـ( ،مفتاح العلوم ،المطبعة المدنية ،مصر ،ص .١٠٩وانظر
جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي)ت٧٧٢ھـ( ،الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقھية على المسائل النحوية ،ت محمد حسن إسماعيل،
ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٢٥ ،ھـ=٢٠٠٤م ،ص .١٢٧وانظر محمد بن محمد الغزالي ،المنخول من تعليقات األصول ،ت محمد
حسن ھيتو ،ط ،١ص.٨٣
 ١٠٠انظر ابن حزم ،اإلحكام ،م ،١ج ،١ص.٥١
 ١٠١انظر محمد حسن الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،محمد بن علي
الشوكاني)ت١٢٥٠ھـ(،ت محمد حسن إسماعيل،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٩ ،ھـ=١٩٩٩م ،م ،١حاشية ص .٤٩٥وانظر أحمد
بن علي بن برھان البغدادي)ت٥١٨ھـ( ،الوصول إلى األصول ،ت د.عبد الحميد أبو زنيد ،مكتبة المعارف ،الرياض ١٤٠٣،ھـ=١٩٨٣م،
ج ،١ص .٢٥١وانظر شمس الدين بن عبد الرحمن األصفھاني)ت٧٤٩ھـ( ،شرح المنھاج للبيضاوي في علم األصول ،ت د.عبد الكريم
النملة ،مكتبة الرشيد ،الرياض ،م ،١ص .٣٩٢وانظر إبراھيم بن علي الشيرازي)ت٤٧٦ھـ( ،اللمع في أصول الفقه ،ت محيي الدين مستو

ويُستَدَل ألصحاب ھذا الرأي بأدلة أھمھا:
أ( ّ
إن الجمل إذا عُطف بعضھا على بعض بالواو العاطفة صـارت كجملة واحدة ؛
فإذا ُعقّبت باالستثناء لزم عَوْ ده إليھا كلھا.١٠٥
ب( ّ
إن ال ُج َمل متى تعقّبھا شرط أو استثناء بالمشيئة عاد إليھا كلھا ،فكذا االستثناء  ،و
الجامع عدم استقالل أي واحد من ھذه الثالثة بنفسه . ١٠٦و قد نقل األصفھاني عن أبي
بكر بن فورك األصبھاني أنه ال خالف في ّ
أن الشرط و االستثناء بالمشيئة يرجعان إلى
كل المتعاطفات قبلھما . ١٠٧
ج( ّ
إن إعادة االستثناء بعد كل جملة من المتعاطفات ع ﱞي ولكنة؛ فلزم منه االسـتثناء
مرة واحدة بعد ذكر كل المتعاطفات . ١٠٨
الثاني :يختصّ االستثناء بالجملة األخيرة و ال يرجع إلى غيرھا من الجمل  ،و ذھب إلى ھذا الرأي
ابن عبد الشكور  ، ١٠٩و ھو الرأي المنسوب إلى الحنفية  ، ١١٠إال ّ
أن ثمة من نفى ھذا  ،و وضّحه
ّ
بأن اختصاص االستثناء بالجملة األخيرة _ عند الحنفية _ إنما يكون في حال استقلت بنفسھا وكانت

ويوسف علي بديوي ،ط١٤١٦ ،١ھـ=١٩٩٥م ،ص .٩٨وانظر أبا مظفر السمعاني)ت٤٨٩ھـ( ،قواطع األدلة في األصول ،ت محمد حسن
ھيتو ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤١٧ ،ھـ=١٩٩٦م ،ص.٣٥٣
 ١٠٢انظر آل تيمية عبد السالم بن تيمية)ت٦٥٢ھـ( ،وعبد الحليم بن عبد السالم)ت٦٨٢ھـ( ،وأحمد بن عبد الحليم بن عبد
المسودة في أصول الفقه) ،سلسلة الرسائل الجامعية  ،(١٤ت د.أحمد الذروي ،ط ،١دار الفضيلة ،الرياض ،دار ابن
السالم)ت٧٢٨ھـ(،
ّ
حزم ،بيروت١٤٢٢ ،ھـ=٢٠٠١م ،م ،١ص .٣٥٥وانظر ابن اللحام ،القواعد والفوائد األصولية ،ص .١١٤وانظر عبد القادر بن أحمد بن
بدران ،المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ،ت محمد أمين ضنّاوي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٧ ،ھـ=١٩٩٦م ،ص.١٢٦
وانظر محمد األمين بن المختار الشنقيطي ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن قدامة ،من مطبوعات الجامعة اإلسالمية ،المدينة
وجنة ال ُم ناظر ،ط ،٥المطبعة السلفية ،القاھرة،
المنورة ،ص .٢٢٨وانظر موفق الدين عبد ﷲ بن أحمد بن قدامة)ت٦٢٠ھـ( ،روضة الناظر ُ
١٣٩٥ھـ ،ص).(١٣٥،١٣٤
 ١٠٣انظر عبد ﷲ السالمي ،طلعة الشمس على األلفية ،ط ،٣وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م ،ج،١
ص.١٥١
 ١٠٤انظر نجم الدين أبا الربيع سليمان الطوفي)ت٧١٦ھـ( ،شرح مختصر الروضة ،ت د.عبد ﷲ التركي ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت،
١٤١٠ھـ=١٩٩٠م ،ج ،٢ص.٦١٣
 ١٠٥انظر ابن برھان ،الوصول ،ج ،١ص.٢٥٤
 ١٠٦انظر تاج الدين محمد بن الحسين األرموي ،الحاصل من المحصول في أصول الفقه ،ت عبد السالم أبي ناجي ،ط ،١دار المنار
اإلسالمي ،بنغازي _ ليبيا٢٠٠٢ ،م ،ج ،٢ص.٣٤٧
 ١٠٧انظر محمد بن عبّاد ال ِعجلي األصفھاني)ت٦٥٣ھـ( ،الكاشف عن المحصول في علم األصول ،ت عادل عبد الموجود ،وعلي معوّض،
قدّم له أ.د محمد عبد الرحمن مندور ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي بيضون١٤١٩ ،ھـ=١٩٩٨م ،ج ،٤ص.٤٦٠
ھو أبو عبد ﷲ محمد بن عباد العجلي  ،ينتھي نسبه إلى أبي دلف الشافعي  ،نزيل مصر و صاحب التصانيف  ،شرح المحصول و له كتاب
الفوائد في العلوم األربعة :األصلين والخالف والمنطق  ،وغيرھا  .له يد طولى في العربية والشعر ،ولد بأصفھان سنة عشرة وستمائة ،
واشتغل فيھا في جملة من العلوم وفاق نظراءه ،ثم رحل إلى بغداد واشتغل في الفقه على الشيخ سراج الدين الھرقلي ،و في العلوم على
الشيخ تاج الدين األرموي ،ثم ذھب إلى الروم وأخذ الجدل والحكمة على الشيخ أثير الدين األبھري ،ثم ذھب لمصر وأخذ عنه جماعة ،وقيل
ثمان وثمانين و ستمائة وله اثنتان وسبعون سنة.
إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه .توفي _رحمه ﷲ_ في العشرين من رجب سنة
ٍ
انظر أبا الفالح بن العماد )ت  ١٠٨٩ھـ(  ،شذرات الذھب في أخبار من ذھب  ،ط  ، ٢دار المسيرة  ،بيروت ١٣٩٩ ،ھـ = ١٩٧٩م  ،ج ٥
 ،ص . ٤٠٧ ، ٤٠٦
 ١٠٨انظر الشنقيطي ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،ص.٢٣٠
 ١٠٩انظر عبد العلي بن نظام الدين األنصاري ،فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في أصول الفقه ،ط ،١المطبعة األميرية ،مصر،
١٣٢٢ھـ ،ص.٣٣٢
 ١١٠انظر محمد الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول ،اإلرشاد ،حاشية ص .٤٩٥وانظر محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني ،تيسير
التحرير ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر١٣٥٠ ،ھـ ،ج ،٢ص.٣٠٢

تا ّمة؛ فتكون واوھا استئنافية تقتضي المشاركة في أصل الخبر ال في جميع صفاته ،و قد ال تقتضي
مشاركة ً أصال  ، ١١١أي ْ
أن تكون وا ًوا ابتدائية .
ويُستد ّل ألصحاب ھذا الرأي بأدلة أھمھا:
أ( ّ
إن األصل ر ّد االستثناء ؛ ألنه إنكار بعد إقرار  ،و جحد بعد االعتراف  ، ١١٢و إنه خالف
ناف للعموم  ،و خو ِلفَ في الجملة األخيرة ضرورةَ صيانة الكالم عن اللغو ،
الدليل ؛ ألنه ٍ
فتبقى سائر الجمل على العموم . ١١٣
ب( لو عاد االستثناء إلى كل الجمل  ،فإما ْ
أن نضمر للجمل _ غير األخيرة _ استثناآت  ،وإما
االستثنا ُء المذكور صريحًا  ،و األول باطل ّ
ألن اإلضمار خالفُ الدليل  ،و الثاني باطل
ألنه يؤدي إلى اجتماع عاملين على معمول واحد ؛ فالعامل في نصب المستثنى ما تق ّدم على
حرف االستثناء من الفعل أو تقديره  ،فلو عاد إلى كلھا الجتمع على معمول واحد عامالن ،
و ھو ُمحال . ١١٤
الثالث :يجب التوقف حتى تقو َم القرينة ال ُم َعيّنة ألحد األمرين  ،و ينقسم أصحاب ھذا الرأي إلى
فريقين حسب علّة القول بالتوقف:
ب ھذا الرأي للمرتضى من الشيعة  ،و حجته في ذلك ّ
أن االستثناء الواقع بعد الجمل
أ( نُ ِس َ
مشتَ َرك لفظي بين رجوعه إلى الكل و رجوعه إلى الجملة األخيرة . ١١٥
ب للقاضي الباقالني
ب( نُ ِس َ

١١٦

 ،و حجته في ذلك عدم العلم بمدلول االستثناء  ،أھو موضوع

ضا ما ذھب إليه
لرجوعه إلى الكل  ،أم لرجوعه إلى الجملة األخيرة فحسب  . ١١٧و ھو أي ً
الغزالي  ،و عبّر عنه بعدم معرفة الحقيقة فيه من المجاز . ١١٨
و ذھب إلى القول بالوقف ابن قاوان الشافعي  ، ١١٩و تاج الدين األرموي . ١٢٠
 ١١١انظر صالح الدين بن كيكلدي العالئي)ت٧٦١ھـ( ،الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،ت د.حسن موسى الشاعر ،ط ،١دار البشير،
ع ّمان١٤١٠ ،ھـ=١٩٩٠م  ،ص .١١٩وانظر ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ج ،٢ص.٤٣
 ١١٢انظر ابن برھان ،الوصول ،ج ،١ص).(٢٥٣،٢٤٩
 ١١٣انظر األرموي ،الحاصل ،ج ،٢ص.٣٤٧
 ١١٤انظر المصدر نفسه.
 ١١٥انظر محمد الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول ،اإلرشاد ،حاشية ص .٤٩٥و انظر األرموي ،الحاصل ،ج ،٢ص .٣٤٤وانظر
األصفھاني ،شرح المنھاج ،م ،١ص.٣٩٣
 ١١٦المصادر نفسھا.
 ١١٧انظر محمد الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول،اإلرشاد ،حاشية ص .٤٩٥و انظر األصفھاني ،شرح المنھاج ،م ،١ص.٣٩٣
 ١١٨انظر محمد الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول،اإلرشاد ،حاشية ص .٤٩٥و انظر محمد بن محمد الغزالي)ت٥٠٥ھـ( ،المستصفى في
علم األصول ،طبعه وصححه محمد عبد الشافي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م ،ص).(٢٦١،٢٦٠
 ١١٩انظر الحسين الكيالني بن قاوان)ت٨٨٩ھـ( ،التحقيقات في شرح الورقات ،ت د.الشريف سعد الشريف ،ط ،١دار النفائس ،ع ّمان،
١٤١٩ھـ=١٩٩٩م ،ص.٢٧٢
 ١٢٠انظر األرموي ،الحاصل من المحصول ،ج ،٢ص.٣٤٦
و األرموي ھو تاج الدين أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد ﷲ األرموي  ،من شيوخه اإلمام فخر الدين بن الخطيب  ،و كان _ رحمه
ﷲ تعالى _ بارعًا في العقليات  ،اختصر كتاب المحصول و سماه الحاصل  ،و كانت له حشمة و ثروة و وجاھة و فيه تواضع ،و كان من
فرسان المناظرين  ،استوطن بغداد و درس بالمدرسة الشريفية و توفي بھا قبل واقعة التتار  ،و كانت واقعة التتار في ُمحرﱠم سنة ست و

ويستدل للقائلين بالوقف بأدلة أھمھا:
أ( ّ
إن االستثناء قد ُع ِھد في العربية مرة عائدًا إلى الجمل كلھا ،وأخرى إلى األخيرة وحدھا.١٢١
ب( قيا سًا على الحال والظرف ،فإنھما قد يعودان إلى األخيرة أو إلى الكل ،وكذا االستثناء،
بجامع أنه فضلةٌ في الكالم مثلھما.١٢٢
الرابعْ :
إن كان بين الجمل تعلّق وارتباط رجع االستثناء إلى الجميع ،وإن كانت كل جملة مستقلةً في
ذاتھا تا ّمة المعنى ،رجع إلى األخيرة وحدھا .ومن أصحاب ھذا الرأي أبو الحسين البصري،١٢٣
وابن برھان البغدادي ،١٢٤وقد نسبه للقاضي عبد الجبار ،١٢٥وأخذ به أيضًا أبو عبد ﷲ محمد
األصفھاني ،١٢٦كما أخذ به اإلسنوي مع تفصيل أكثر ،حيث قالْ :
إن تعقب االستثناء جمال ،فإن كان
العامل فيھا واحدًا عاد االستثناء إلى كل جملة ،وإن اختلف العامل يُن َ
ظر :فإن اختلف المعمول أيضًا،
عاد االستثناء لألخيرة خاصة ،وإن اتحد المعمول ففيه رأيان ،يقضي أحدھما برجوعه لألخيرة
خاصة ،والرأي اآلخر يقضي برجوعه للكل .١٢٧ولكنه لم يذكر رأيه في حالة اختالف العامل واتحاد
المعمول.
الخامس :إن فصل بين المعطوفات كالم طويل رجع االستثناء إلى األخيرة خاصة ،وإال فإنه يرجع
إلى الكل ،وھذا الرأي منقول عن إمام الحرمين.١٢٨

خمسين و ستمائة  ،عاش قريب ًا من ثمانين سنة  ،و ُذ ِكر أنه توفي سنة خمس و خمسين و ستمائة  ،كما ذكر أنه توفي سنة ثالث و خمسين و
ستمائة .
انظر محمد بن أحمد الذھبي )ت ٧٤٨ھـ(  ،سير أعالم النبالء  ،ت د.بشار معروف  ،و د.محيي السرحان  ،ط  ، ١١مؤسسة الرسالة ،
بيروت  ١٤١٧ ،ھـ=١٩٩٦م  ،ج  ، ٢٣ص  . ٣٣٤و انظر أبا بكر تقي الدين بن قاضي شھبة )ت  ٨٥١ھـ(  ،طبقات الشافعية  ،ت د.
الحافظ عبد العليم خان  ،ط  ، ١مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  ،حيدر أباد_الھند ١٣٩٩ ،ھـ=١٩٧٩م  ،ج ، ٢ص . ١٥٢
 ١٢١انظر األرموي ،الحاصل من الحصول ،ج ،٢ص).(٣٤٩،٣٤٨
 ١٢٢انظر المصدر نفسه ،ص.٣٤٩
 ١٢٣انظر محمد بن الطيب البصري)ت٤٣٦ھـ( ،المعتمد في أصول الفقه ،ت محمد حميد ﷲ وعاونه محمد بكر وحسن حنفي ،المعھد
العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق١٣٨٤ ،ھـ=١٩٦٤م ،ج ،١ص.٢٦٥
 ١٢٤انظر ابن برھان البغدادي ،الوصول ،ج ،١ص.٢٥٥
 ١٢٥انظر المصدر نفسه.
 ١٢٦انظر األصفھاني،الكاشف عن المحصول،ج،٤ص.٤٥٩
 ١٢٧انظر اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ص.١٦٩
 ١٢٨انظر المصدر نفسه ،ص).(١٧٠،١٦٩

الترجيح:
إن َع َ
الراجح في ھذه المسألة أنّ واو العطف ْ
طفت بين مفردات فإنھا تفيد التشريك بين
المتعاطفات ،وبالتالي اشتراكھا فيما يتبعھا أو يسبقھا من استثناء أو شرط أو تخصيص؛ الفتقار
المعطوف في ھذه الحالة إلى المعطوف عليه ،وإن َع َ
طفَت بين جمل ننظرْ :
فإن كان في المعطوفة
ضمير أو اسم إشارة يعود إلى المعطوف عليھا رجع االستثناء إلى الجميع ،وكذلك ْ
إن كان في
ٌ
محذوف قُ ﱢد َر من خالل فھم الجملة المعطوف عليھا؛ الفتقار المعطوفة _في ھذه الحاالت_
المعطوفة
إلى المعطوف عليھا ،وتو ﱡقفھا في الفھم عليھاْ ،
وإن لم يوجد رابط بين الجملتين من ضمير ونحوه،
إن ر ُِبط بين الجمل بالواو االبتدائيةّ ،
اختصّ االستثناء بالجملة األقرب إليه .وكذلك ْ
فإن االستثناء
يقتصر عَوْ دُه على األخيرة.
ويرجّح ذلك أيضًا ّ
أن الخالف بين األصوليين في عَود االستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة ،لم
يَجْ ِر على الشرط  ،مع ّ
أن االستثناء أحيانًا يفيد معنى الشرط ؛ فقولنا):ال تُعاقب إخوتك وأبناءك إال
إن صدقوا( ،وكقولنا):عاقب إخوتك وأبناءك ْ
الكاذبين( ،كقولنا):ال تعاقب إخوتك وأبناءك ْ
إن كذبوا(،
ضا جملة)عاقب إخوتك وأبناءك إال الصادقين( .ول ّما كان
وھاتان الجملتان الشرطيتان تُساويھما أي ً
ھذا الشبه بين الشرط وبين االستثناء ،بل إنه يمكن اعتبار الشرط أحيانًا نوعًا من االستثناء كما في
االستثناء من اليمين ،كان األصل ْ
أن يأخذ االستثناء حكم الشرط في عَوْ ده إلى جميع المتعاطفات
ت كانت أو ُج َمال ،أما المفردات فمثالھا عطف األبناء على اإلخوة في المثال
ب ْ◌ ْ◌له ،مفردا ٍ
قَ َ
سدُسھا ألعمامي
ُس أموالي إلخوتي ،وأوصي ب ُ
السابق ،وأما عطف الجمل فكقول أحدھم):أھب ُسد َ
إال المتز وّجين(.
كما أنه ال يُستَساغ أبدًا إعادة االستثناء في كل جملة من المتعاطفات ،السيّما ّ
أن ال ُج َمل قد
تكثر ،فقد يقول أحدھم):أتص ّدق بألف دينار للفقراء ،وألف للمرضى ،وألف لطالب العلم ،وألف
فإن القائل سيقول_ ْ
أن االستثناء ھنا يعود لألخيرة خاصّةّ ،
لليتامى إال الفاسقين( ،فلو قلنا ّ
إن أراد
عودة االستثناء للجميع):أتص ّدق بألف دينار للفقراء إال الفاسقين ،وألف للمرضى إال الفاسقين ،وألف
لطالب العلم إال الفاسقين ،وألف لليتامى إال الفاسقين( ،وليس ھذا ُم ْستَسا ًغا أبدًا ،وال ھو من
األساليب المعھودة في لغتنا؛ فل َ ِزم االقتصار على استثناء واحد للجميعْ ،
وإن أراد عَوْده إلى الجملة
األخيرة خاصّة أعاد الفعل فيھا لتستق ّل عن سابقاتھا ،فيقول :أتصدّق بألف دينار للفقراء ،وألف
للمرضى ،وألف لطالب العلم ،وأتصدق بألف دينار لليتامى إال الفاسقين.

ثان ًيا:

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

المتعددة )لموصوف واحد( على بعضھا ،ولكنّه قليل ،وفي ھذا يقول يحيى العلوي ":فأما الصفات
فاألكثر أنه ال يُع َ
طف بعضھا على بعض ،...وإنّما ق ّل العطف فيھاّ ،
ألن الصفة جارية مجرى
الموصوف ...،ويجوز عطف بعضھا على بعض باعتبار المعاني ال ّدالّة عليھا" .١٣٠فإنّك حين
ُ
تقولَ ):م َررْ ُ
بشخص اجتم َع فيه الكرم والعقل
مررت
ت بزيد الكريم ،والعاقل ،والعالم( ،فھذا معناه:
ٍ
أن ھذه الصفات الثالثة تدل على ذات واحدة ھي زيد ،إال ّ
والعلم ،ومع ّ
أن ذات الكرم غي ُر ذات
العقل ،وذات كل واحدة من ھاتين الصفتين ليست ھي ُ
ذات العلم ،فقد اجتمع في الصفة داللتھا على
ذات الموصوف ،وداللتھا على معنًى في الذات.١٣١

ثال ًثا:

تعطي معنى التثنية أو الجمع؛ فالواو بين المختلفات كألف التثنية و واو الجمع بين

المتشابھات.١٣٢

راب ًعا:

المغايَ َرة وال ُمنا َسبة:

ص ُد بھا المغايرة في الذات؛ أي أنّ الشيء ال يُع َ
طف على ذاته ،ولكن على
أما المغايرة في ُق َ
غيره

١٣٣

 ،وكذلك ْ
صد به المغايرة في معانيھا  ،و اإلشارة إلى ما
إن ُع ِطفَ بين مترادفات فإنه يُق َ

بينھا من فروقات لطيفة  ،وفي اشتراط المغايرة في المتعاطفات رأيان:
 (١ال تشترط المغايرة في الذات بين المتعاطفات ،و من أصحاب ھذا الرأي
الداودي ، ١٣٤و ابن قدامة . ١٣٥
 (٢تشترط المغايرة ،وھو رأي جمھور العلماء .١٣٦وھو الرأي الراجح؛ ّ
ألن وظيفة
ألمر ما،
العطف إشراك أمرين فأكثر بحكم أو خبر ،فإذا كان الحكم أو الخبر ثابتًا
ٍ
لم تَ ُع ْد ھناك حاجةٌ لعطفه على نفسه ،وصار الكالم عبثًا.
 ١٢٩انظر ابن ھشام  ،مغني اللبيب  ،ج ،١ص.٥٧٣
 ١٣٠يحيى بن حمزة العلوي ،الطراز المتض ّمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،أشرفت على مراجعته جماعة من العلماء بإشراف
الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج  ،٢ص.٣٤
 ١٣١انظر المصدر نفسه.
 ١٣٢انظر اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ص .١٣٠وانظر الرازي ،المحصول ،ج ،١ص.٣٦٦
 ١٣٣انظر شرف الدين بن محمد الطيبي)ت٧٤٣ھـ( ،التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ،ت د.ھادي الھاللي ،عالم الكتب ،مكتبة
النھضة العربية ،ص .١٣٠وانظر د.محمد محمد أبو موسى ،دالالت التراكيب)دراسة بالغية( ،ط ،٢دار التضامن/مكتبة وھبة ،القاھرة،
١٤٠٨ھـ=١٩٨٧م ،ص.٢٩٤
 ١٣٤انظر أحمد بن حجر العسقالني)ت٨٥٢ھـ( ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،راجعه قصي ُمحب الدين الخطيب ،ر قّم كتبه وأبوابه
وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،١دار الريان للتراث ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ=١٩٨٦م  ،ج ،١كتاب العلم ،باب العلم والعظة بالليل،
ص ،٢٥٤ح.١١٥
 ١٣٥عبد ﷲ بن أحمد بن قدامة  ،المغني  ،مكتبة الرياض الحديثة  ،الرياض ١٤٠١ ،ھـ = ١٩٨١م  ،ج  ، ٧ص . ١٣٠

وفي جواز عطف الصفة على الموصوف رأيان:
 (١يجوز عطف الصفة على الموصوف ،ويفيد تأكيد لصوق الصفة بموصوفھا ،و به قال
الزمخشري.١٣٧
 (٢ال يجوز عطف الصفة على الموصوف،وھو رأي جمھور العلماء ،و به قال ابن ھشام،١٣٨
والعلوي ،١٣٩والس ّكاكي .١٤٠بحجة ّ
أن ورود الواو بين الصفة والموصوف يمنع
الوصفية ،١٤١و ّ
أن الصفة جارية مجرى الموصوف ،وإنه ال يجوز عطف الشيء على
ذاته.١٤٢
والرأي الثاني ھو الراجح لقوة دليله  ،و ألن عطف الصفة على موصوفھا يوھم أن المعطوف غير
ب في فھم المقصود  ،ففي قول الشخص ) :جاء علي و
المعطوف عليه  ،مما يؤدي إلى اضطرا ٍ
زميلي( يتبادر إلى ذھن السامع مجيء شخصين .
وأما المناسبة فتعني وجود عالقة بين المعطوف والمعطوف عليه)غالبًا( ،بحيث إذا ُذ ِك َر األول
تبادر الثاني إلى الذھنْ ،
كأن يكونا شبيھَيْن أو متقابلَيْن أو ما أشبه ذلك .ومع أنه قد يُج َمع بواو
العطف بين أمرين ال مناسبة بينھما ،إال ّ
أن ھذا من األمور ال ُمخلّة بالبالغة ،ومما يُعاب على
قائله.١٤٣

 ١٣٦انظر الطيبي ،التبيان ،ص .١٣٠وانظر د.محمد أبو موسى ،دالالت التراكيب ،ص.٢٩٤
 ١٣٧انظر محمد بن الخطيب الموزعي )ابن نور الدين( )ت٨٢٥ھـ( ،مصابيح المغاني في حروف المعاني ،ت د.عائض العمري ،ط ،١دار
المنار١٤١٤ ،ھـ=١٩٩٣م ،ص .٥٣١وانظر محمود بن عمر جار ﷲ الزمخشري)ت٥٣٨ھـ( ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ت محمد عبد السالم شاھين ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٥ ،ھـ=١٩٩٥م ،ج ،٢ص)،٥٤٨
.(٥٤٩
 ١٣٨انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٨٤
 ١٣٩انظر يحيى العلوي ،الطراز ،ج ،٢ص.٣٤
 ١٤٠انظر يوسف بن علي السكاكي)ت٦٢٦ھـ( ،مفتاح العلوم ،المطبعة الميمنية ،مصر ،ص.١٢٠
 ١٤١انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص).(٥٨٥ ،٥٨٤
 ١٤٢انظر يحيى العلوي ،الطراز ،ج ،٢ص.٣٤
 ١٤٣انظر د.عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،دار النھضة العربية ،بيروت ،ص) .(١٨٨_١٨٥وانظر الطيبي ،التبيان ،ص).(١٣١،١٣٠
وانظر يحيى العلوي ،الطراز ،ج ،٣ص) .(٣١١،٣١٠وانظر عبد القاھر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،مكتبة سعد الدين ،دمشق ،ص.٢٢٥
وانظر جالل الدين عبد الرحمن القزويني)ت٧٣٩ھـ( ،اإليضاح في علوم البالغة ،ت د.علي بو ملحم ،ط ،٢دار ومكتبة الھالل ،بيروت،
١٩٩١م ،ص.١٤٦

مسألة :العطف بين اإلنشاء والخبر
في جواز العطف بين اإلنشاء والخبر رأيان:
األول :يجوز العطف بين اإلنشاء والخبر ،وھو الرأي المنقول عن الصّفّار تلميذ ابن
عصفور ،١٤٤وذھب إليه الطاھر بن عاشور ،١٤٥والشيخ الصعيدي ،١٤٦والمالَقي ،١٤٧ومن
ال ُمعاصرين الدكتور محمود سعد ويقول في ھذا :وھذا ھو األقرب إلى واقع بناء لغة النّص
إبداعًا و وحي ًا؛ فما بين اإلنشاء والخبر من فروق ال تتعاند مع داللة العطف الوظيفية.١٤٨
الثاني :ال يجوز  ،و ھو رأي البيانيين  ،وابن مالك ،وابن عصفور . ١٤٩
الثالث :ال يجوز إال بضوابط ھي:
 (١أنْ يكون ثَ ّمة جامع بين جملة اإلنشاء وجملة الخبر ،وھذا عا ّم في كل عطف.١٥٠
 (٢أنْ يكون للمعطوف عليه محل إعرابي أو قيد داللي يُرا ُد إشراك المعطوف فيه ،كما في
اآلية ] " ∩⊇∠⊂∪ ã≅‹Å2uθø9$# zΝ÷èÏΡuρ ª!$# $uΖç6ó¡ym (#θä9$s%uρ" :آل عمران.١٥١[١٧٣:
ْ (٣
أن ال يكون العطف لإلشراك في أصل اإلخبار.١٥٢
ْ (٤
أن يكون العطف بالفاء السببية؛ لشيوع ذلك في الشواھد العربية.١٥٣

 ١٤٤انظر د.محمود توفيق سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ط ،١مطبعة األمانة ،مصر١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م ،ص).(٥٤_٥٠
وانظر عبد ﷲ جمال الدين بن ھشام)ت٧٦١ھـ( ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ت محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة المدني،
القاھرة ،ج ،٢ص.٤٨٢
 ١٤٥انظر د.محمود سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ص) .(٥٤_٥٠وانظر محمد الطاھر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار
سُحنون ،تونس ،م ،٢ج ،٢ص.٥٦
 ١٤٦انظر د.محمود سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ص) .(٥٤_٥٠وانظر عبد المتعال الصعيدي،البالغة العالية ،ت د.عبد القادر
حسين ،مكتبة اآلداب)المطبعة النموذجية( ،ص.١٠٦
 ١٤٧انظر أحمد بن عبد النور المالقي)ت٧٠٢ھـ( ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،ت د.أحمد الخرّ اط ،ط ،٢دار القلم ،دمشق،
١٤٠٥ھـ=١٩٨٥م ،ص.٤٧٨
و المالقي ھو أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد أبو جعفر المالقي  ،ولد سنة )  ٦٣٠ھـ (  ،أخذ القراآت عن الحجاج بن أبي ريحانة  ،و
سمع منه التيسير و غيره  ،و قرأ الجزولية على ابن المفرج المالقي  ،و تقدم في العربية و العروض  ،و له شعر وسط .توفي رحمه ﷲ سنة
)  ٧٠٢ھـ(.
انظر أحمد بن حجر العسقالني ) ت  ٨٥٢ھـ (  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،ت محمد جاد الحق  ،دار الكتب الحديثة  ،مصر
 ،ج  ، ١ص . ٢٠٧
 ١٤٨انظر محمود سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ص).(٥٤_٥٠
 ١٤٩انظر ابن ھشام  ،مغني اللبيب  ،ج ، ٢ص . ٤٨٢
 ١٥٠انظر محمود سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر  ،ص.١٠
 ١٥١انظر المرجع نفسه ،ص.١١
 ١٥٢انظر المرجع نفسه.
 ١٥٣انظر المرجع نفسه.

ْ (٥
أن تتفق الجملتان المعطوفتان معنًى ،فإنه يجوز عطف إنشاء في معنى الخبر على خبر
صرف ،وعطف خبر في معنى اإلنشاء على إنشاء صرف؛ فالتالقي في مآل المعنى ُم َحق ٌ
ق
صحة العطف عند المانعين.١٥٤
ويُ َر ّد على أصحاب ھذا الرأي باآلتي:
 (١يُ َر ّد على الضابط الثالث ّ
بأن العطف إ ْن لم يَ ُكن لإلشراك فليس بعطف؛ إذ ال عطف بال
تشريك .يقول الدكتور محمود سعد معلّقًا على ھذا الضابط:
أن ھذه األداة َ حينئ ٍذ ليست من أدوات العطف ْ
" والحق ّ
وإن تكن في صورتھا".١٥٥
 (٢يُ َر ّد على الضابط الرابع ّ
ضا بين اإلنشاء والخبر في اآليات
بأن العطف بالواو شائع أي ً
القرآنية وفي اللغة ،ومثاله قوله تعالى "tβθà)Å¡≈x ø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé&uρ 4 #Y‰t/r& ¸οy‰≈pκy− öΝçλm; (#θè=t7ø)s? §ωuρ ..." :

]النور.[٤:
 (٣إذا أخذنا بالضابط الخامس  ،فإنه يمكننا _ في ضوئه _ القول بجواز العطف بين اإلنشاء و
األخبار التشريعية ؛ فالخبر التشريعي مآل المعنى فيه إلى أمر أو نھي . ١٥٦
و يظھر بجالء ُر ْج حان الرأي األول ؛ إذ األصل عدم تقييد وظيفة العطف  ،و أما ما وضعه
المعارضات .ويؤيد ھذا ما
أصحاب الرأي الثاني من ضوابط و قيود  ،فإنه ال يخلو من الردود و
ِ
أن الوصل من محسّناته ْ
يقوله السكاكي في كتابه مفتاح العلوم  ،إذ يقول  " :و اعلم ّ
أن تكون
الجملتان متناسبتَيْن  ،ككونھما اسميّتَيْن أو فعليّ َتيْن و ما شاكل ذلك  ،فإذا كان المراد من اإلخبار
مجرد نسبة الخبر إلى المخبَر عنه من غير التعرض لقيد زائد كالتج ّدد و الثبوت و غير ذلك  ،لزم
ْ
ي ذلك فتقول  :قام زيد و قعد عمرو  ،أو زيد قائم و عمرو قاعد  ...،أ ّما إذا أري َد التج ّدد في
أن تراع َ
إحداھما و الثبوت في األخرى _ كما إذا كان زيد و عمرو قاع َديْن ث ّم قام زيد دون عمرو _ وجب
ْ
أن تقول  :قام زيد و عمرو قاعد بعد "

١٥٧

 .فكالم السكاكي ھذا يدل على ّ
أن المشكلة في عطف

اإلنشاء على الخبر ليست ألنھما مختلفَيْن  ،بدليل أنه ْ
صد ھذا االختالف و كان موافقًا للمعنى
إن قُ ِ
ال ُمراد للمتكلم  ،لم يكن العطف بين اإلنشاء و الخبر خطأ  ،بل وجب األخذ به  .و لكن المشكلة تكمن
قصد المتكل ُم المعنى ال ُمترتّب
في اختالف الصيغة _ بين المعطوف و المعطوف عليه _ عندما ال يَ ِ
على ھذا االختالف .
 ١٥٤انظر المرجع نفسه.
 ١٥٥انظر محمود سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ص.١١
 ١٥٦انظر المرجع نفسه ،ص.١٢
 ١٥٧السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.١١٨

مسألة :ع َْود المعطوف إلى األقرب دون األبعد
إذا أمكن عود المعطوف إلى ما ھو أقرب فال يُعاد إلى األبعد  ،ففي قول الرجل لزوجته ) :
فإن المعطوف يُعاد إلى األقرب ؛ أل ّن األصل في التابع ْ
أنت طالق ثالثًا إال واحدة و واحدة ( ّ ،
أن
ي المتبوع  ،و كلمةُ " واحدة " المعطوفة في المثال السابق تعود على " واحدة " األولى ؛ فتقع
يل َ
طلقة واحدة كأنه قال  :أنت طالق ثالثًا إال اثنتين . ١٥٨

المطلب الثالث :أمثلة واو مطلق الجمع
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]النور .[٣ ،٢:الواو في "الزانية والزاني" لمطلق الجمع ،وقد َع َ
طفَت مفردًا على مفرد ،وكذلك
الواو في "إنْ كنتم تؤمنون با واليوم اآلخر" .بينما جاءت الواو عاطفة جملة على جملة في كلﱟ من
قوله تعالى " :وال تأخذكم بھما رأفة في دين ﷲ" ،و قوله" :وليشھد عذابھما طائفة" ،و قوله:
"والزانية ال ينكحھا" اآلية ،وقوله" :و ُح ّرم ذلك على المؤمنين".
 _٢قال تعالىtÏΖ≈uΚrO óΟèδρß‰Î=ô_$$sù u!#y‰pκà− Ïπyèt/ö‘r'Î/ (#θè?ù'tƒ óΟs9 §ΝèO ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# tβθãΒötƒ tÏ%©!$#uρ " :
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] " ∩∈∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θà xî ©!$# ¨βÎ*sù (#θßsn=ô¹r&uρالنور .[٥ ،٤:الواو في قوله":إال الذين تابوا و أصلحوا"

 ١٥٨انظر اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ص.١٨٤

من باب عطف الجمل ،وكذلك الواو في قوله " :وال تقبلوا لھم" اآلية  ،وفي قوله" :وأولئك ھم
الفاسقون".
أما االستثناء في اآلية فاختالف الفقھاء فيه على حسب اختالفھم في مسألة االستثناء ،
وھي مبيﱠنة في المطلب السابق .فقد ذھب أصحاب المذھب الحنفي إلى ّ
أن االستثناء في ھذه اآلية
يختصّ بالجملة األخيرة وحدھا .
و أدلتھم في ذلك:
أ _ إن الواو في قوله تعالى " :و أولئك ھم الفاسقون" واو ابتدائية وليست عاطفة ؛ فال تشرك في
حكم االستثناء بين الجملة األخيرة و سابقاتھا ،والدليل على أنھا ليست للعطف ّ
أن قوله تعالى:
"فاجلدوھم " أمر بفعل  ،وھو خطاب األمة  ،و قوله تعالى  " :و ال تقبلوا لھم  "...نھي عن فعل،
وھو خطاب األمة أيضًا  ،وقوله تعالى  " :و أولئك ھم الفاسقون " إثبات وصف لھم  ،فكيف تتحقق
ّ
وألن قوله تعالى  " :و أولئك ھم الفاسقون " بيان
المشاركة بينه وبين ما تقدم ليكون عطفًا ؟!
لجريمتھم  ،وما تَق ﱠد م بيان الواجب بالجريمة ،و ال يتحقق عطف الجريمة على الواجب بھا .
ب_ إنه لو كان ھذا عطفًا لكان التفسيق من الحد أيضًا ؛ فينبغي حينھا ْ
أن ال يرتفع بالتوبة كما ال
يرتفع الح ّد بھا  ،فإنه ال تأثير للتوبة في الحد  ،و إنما يسقط بعفو المقذوف  ،و يستوي في ذلك ْ
إن
تاب القاذف أو لم يتب .
ج_ الثابت بالنص ھو التوقف في خبر الفاسق  ،و المنصوص عليه ھنا حكم آخر وھو الرد دون
التوقف  ،فعرفنا أن الرد ليس بسبب الفسق بل ھو مت ّمم للحد .
د_ لو كان رد الشھادة بسبب الفسق لكان في اآلية عطف العلة على الحكم  ،وذلك ال يحسن في
البيان  ،و على ھذا األصل قبلوا شھادته قبل إقامة الحد عليه و إنْ لم يتب ؛ ألنه من تمام حده  ،في
حين لم يقبلوھا بعد إقامة الحد ؛ ألن بإقامة الحد على القاذف يصير محكو ًما بكذبه  ،و المتھم بالكذب
ال شھادة له . ١٥٩
وذھب اإلمام الشافعي _رحمه ﷲ تعالى_ إلى ّ
أن االستثناء يلحق جميع الجمل السابقة
باستثناء الجملة األولى _ فإ ّن الدليل قائم على عدم سقوط الجلد بالتوبة_ فترتﱠب عليه قبول شھادة
بأن القذف أيس ُر ذنبًا من القتل والزنا والردة ّ ،
ب نف َسه ،واستدل لذلك ّ
وإن
القاذف إذا تاب وأك َذ َ
شھادة من تاب من أحد ھذه الذنوب يسقط عنه اسم الفسق وتُقبَل شھادته  .ور ّد على أصحاب القول
 ١٥٩انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ١٦ص . ١٥١_١٤٩

اآلخر بقوله  :إذا تاب القاذف كيف تقبلون شھادته إذا لم يُقَم عليه الحد فيطھّ َره  ،و تر ّدونھا في حال
أقيم الحد عليه وطھّره ١٦٠؟!
و الراجح في ھذه المسألة أن الواو في قوله تعالى  " :و أولئك ھم الفاسقون " واو استئنافية
تعطف ما بعدھا على ما قبلھا ؛ لوجود اسم إشارة فيھا يعود على ما قبلھا  ،و لكن القرينة السياقية
منعت االستثناء من الرجوع إلى المعطوف عليھا ؛ فالقول بقبول الشھادة بعد التوبة يجعل قيد التأبيد
عبثا  ،و العبث ُمحال على الشارع .
 (٣لو قال شخص آلخر ) :خذ ھذا المال مضاربة بالنصف و اعمل به في الكوفة ( ،فله أن
يعمل به حيث شاء ؛ ألن الواو ھنا استئنافية عاطفة ؛ فيكون كالمه بعدھا مشورة أشار بھا
ً
شرطا في األول  ، ١٦١و لم تُحمل الواو ھنا على الحال ألن االستئناف أشھر منه ،
عليه ،ال
المضارب بالمال في غير الكوفة ال يضر بصاحب المال  ،بل إن تقييده بالعمل
و ألن عمل
ِ
في مكان واحد على التعيين قد يُف َ ﱢوت عليه بعض المنافع .
 (٤إذا كان لرجل على رجل ألف درھم  ،فأمر رجال آخر قائال) :اقبض من ال َمدين جميع مالي
ض المأمور نصف ما على المدين  ،ثم عمل به
عليه  ،و اعمل به مضاربة بالنصف(  ،فقبَ َ
فھو جائز على المضا َربة  ،و رأس المآب فيه ما قبضه اعتبارًا للبعض بالكل ؛ و ھذا ّ
ألن
ي ترتيبًا  ،فكان ھو في كل جزء من المال مأمورًا بالقبض
الواو للعطف من غير أن تقتض َ
و العمل به مضاربة  ،فإذا قبض البعض و عمل به كان ممتثال أمر ربّ المال . ١٦٢
 (٥لو قال  ) :وﷲ ال أكلم زيدًا و وﷲ ال أكلم عمرًا إ ْن شاء ﷲ تعالى (

١٦٣

مع أنّ الواو ھنا

لمطلق الجمع إال أنّ االستثناء يختص بالجملة األخيرة ؛ ألنّھا جملة تامة المعنى  ،مستقلة
بنفسھا  ،و ال تفتقر إلى سابقتھا؛ لخل ﱢوھا من العائد .
ُ
ُ
كلمت زيدًا ،وعلي عمرة ْ
 (٦و كذلك لو قال):علي حجة ْ
كلمت عمرًا إن شاء ﷲ( ،١٦٤ثم
إن
إن
كلم زيدًا  ،فإنه يحنث.
 ١٦٠انظر محمد بن إدريس الشافعي )ت  ٢٠٤ھـ(  ،األم  ،ت د .أحمد بدر الدين حسون  ،دار قتيبة  ،م  ، ٨ج  ، ١٣ص . ٥١٥ ، ٥١٤
 ١٦١انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج ، ٢٢ص .٣٩ويقول اإلمام السرخسي :قد تكون ھذه الواو للعطف أو لالبتداء  ،وفي الحالتين فإن
الجملة التي تلحقھا تفيد المشورة ال الشرط .
 ١٦٢انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ٢٢ص .٥٥
 ١٦٣انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ٨ص . ١٧٠

 (٧وقد تحتمل الواو عطف مفرد على مفرد وعطف مفرد على جملة في آ ٍن معًا ،كقول أحدھم:
)وﷲ ال أكلم محمدًا وعلي ًا( ،فلقوله احتماالن :األولْ :
أن يكون معنى كالمه :وﷲ ال أكلم
محمدًا و وﷲ ال أكلم عل ًّيا؛ فتكون كلمة "عل ًّيا" وھي اسم مفرد_ معطوفةً على جملة القسم؛
إن ّ
فيحنث حينھا ْ
كلم محمدًا أو عليًّا أو كليھما .والثانيْ :
أن يكون معنى كالمه :وﷲ ال
أكلمھما ،فيكون "عليًّا" معطوفًا على كلمة "محمدًا" وھو من باب عطف المفرد على
المفرد؛ ويحنث حينھا بتكليمھما مجتم َعيْن ،وال يحنث ْ
إن كلّم أحدھما دون اآلخر.١٦٥
 (٨إذا حلف ال يذوق طعا ًما و شرابًا  ،فإنه ال يحنث إال إذا ذاق كليھما  ،فال يحنث بتناول
أحدھما على حدته .١٦٦
والراجح في ھذه الحالة عطف المفرد على المفرد؛ فيحنث فقط عند اجتماع تكليمه محمدًا
وعليًّا؛ ّ
ألن الحمل على ھذا المعنى ال يحتاج إلى تقدير كالم محذوف ،وعدم التقدير أولى من
التقدير.
 (٩لو قال رجل لزوجته) :أنت طالق وطالق وطالق( ،فالطالق الثاني ال يجوز ْ
أن يكون للتأكيد؛
ب ْ
ألنه لو كان كذلك فھذا معناه ّ
أن تكون
أن الطالق معطوف على ذاته ،وھذا غير جائز ،ف َو َج َ
الواو للجمع م َع ال ُمغايَرة؛ فتكون )طالق( الثانية غير األولى  ،أما الطلقة الثالثة فإن أراد بھا
طالقًا فھي طالق ،وإن أراد بھا تكريرًا فليس بطالق .١٦٧
 (١٠لو قال) :ھذه زوجتي فالنة الطالقة والطالقة والطالقة( ،فإنّ زوجته تَطلُق طلقةً واحدة ً فقط؛
ص في عطف الصفات عندما تكون ُم تغايرة؛ ألنھا
ألنّ العطف ھنا وقع بين صفات ،وإنّما ُر ﱢخ َ
حينئ ٍذ ْ
وإن دَلﱠت على ذات واحدة )ھي ذات الموصوف( ،فإنّ لك ّل صفة منھا معنًى في الذات
يختلف عن معاني الصفات األخرى ،فمثال يجوز ْ
ي الكريم والذكي ،وال يجوز
أن نقول :ھذا عل ّ
ْ
أن نقول :ھذا علي الذكي والذكي .وبھذا يُح َكم على الطلقتين الثانية والثالثة بأنھما لفظان زائدان
شرعي عليھما.
فيُح َكم بإھمالھما؛ لعدم َت َر ﱡتب حك ٍم
ﱟ
 ١٦٤انظر المصدر نفسه.
 ١٦٥انظر دياب سليم عمر ،دور حروف العطف ،ص).(١٦٢ ،١٦١
 ١٦٦انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ٨ص .١٨٨
 ١٦٧انظر الشافعي  ،األم  ،ج ، ٥ص.١٨٦

ك ٌ
بيت في ذ ّمتي و سيّارة (  ،فالواو ھنا تفيد معنى التثنية ؛
 (١١لو قال شخصٌ آلخ َر ) :ل َ
م ّما يُثبت لل َمقيل له سيّارةً و بيتًا واجبَين في ذ ّمة القائل.
 (١٢لو قال أحدھم) :زي ٌد له علَ ﱠي مائة دينار وعمرو( ،فالمائة دينار تثبُت ھنا لعمرو كثبوتھا
لزيد.

المبحث الثاني :الحال
وفيه ثالثة مطالب:
الواو الحا َل على الحقيقة.
األول :آراء العلماء في إفادة
ِ
الثاني :دالالت واو الحال.
الثالث :أمثلة الواو الحالية.
المطلب األول :آراء العلماء في إفادة الواو الحا َل على الحقيقة
الواو الحا َل حقيقةً على مذھبين:
تأتي الواو للحال ،وقد اختلف األصوليون في إفادة
ِ
األول :تفيد الواو الحا َل مجا ًز ا ال حقيقةً ،و أكثر أصحاب ھذا الرأي من الحنفية كابن أمير
الحاج ،١٦٨وأمير بادشاه ، ١٦٩و البزدوي  . ١٧٠وحجتھم في ذلك ّ
أن الواو تُستَعار للحال لربط الجملة
الحالية بذيھاّ ،
وأن المعنى الحقيقي لھا ھو مطلق الجمع ،والجمع الذي ال ب ّد منه بين الحال وذيھا من
صحّح الجمع بينھما.١٧١
ُمحتَ َمالته ،فإذا استُعملت فيه بعينه كانت مجا ًزا فيه ب ُم َ
الثاني :تفيد الواو الحا َل حقيقةً ،وأصحاب ھذا المذھب على رأيَيْن:
ّ (١
إن الواو مشت َركة بين العطف والحال .يقول العالئي :ھذا مقتضى كالم فخر الدين بن
الخطيب ،وظاھر كالم أئمة العربية.١٧٢
ّ (٢
إن استعمال الواو في أحد المعاني األربعة )مطلق الجمع ،والحال ،و واو المفعول معه ،و
واو نصب الفعل المضارع( ليس استعماال للّفظ في مجازه ،وال في مشتَ َرك لفظي حتى
يتوقف على القرينة المخصﱢصة لذلك المعنى ال ُمراد ،بل ھو استعمال للفظ في حقيقته،
 ١٦٨انظر ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ص.٤٤
 ١٦٩انظر أمير بادشاه ،تيسير التحرير ،ج ،٢ص.٧٣
 ١٧٠ابن البزدوي  ،كشف األسرار  ،ج ، ١ص . ١٢٢
 ١٧١انظر ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ص .٤٤و انظر أمير بادشاه ،تيسير التحرير ،ج ،٢ص.٧٣
 ١٧٢انظر العالئي ،الفصول المفيدة ،ص.٢٣٣

كإطالق ال َحيَوان على اإلنسان والفرس وغيرھما من سائر األصناف؛ لوجود الحيَوانية في
الجميعْ ،
وإن كان كل نوع منھا ينفرد بخواصّ تميّزه عن غيره ،وذلك أولى من االشتراك
اللفظي ومن المجاز؛ ّ
فإن كال منھما على خالف األصل .وھو رأي العالئي.١٧٣

الترجيح:
الراجح أنّ الواو تفيد الحال حقيقةً ال مجا ًزا ،بدليل أنھا كثيرًا ما تُستَخدَم في الحال _دون حاجة
إلى قرينة_ استخدا ًما ال تحتمل فيه غير الحال ،كالواو الثانية في قوله تعالى ÏΒ $uΖõ3n=÷δr& !$tΒuρ " :

 ] "∩⊆∪ ×Πθè=÷è¨Β Ò>$tGÏ. $oλm;uρ āωÎ) >πtƒös%ال ِح ْجر ، [ ٤:وما يَسْتغني عن القرينة حقيق ٌة ال مجاز .إال ّ
أن
استغناءھا عن القرينة ليس مطلَقًا ،وھذا يدل على أنّ الواو مشتَ َرك لفظي بين الحال والمعاني
الحقيقية األخرى للواو .ومن األمثلة التي تَحتمل فيھا الوا ُو الحا َل وغي َره قولُنا):ضرب األعداء
َع ْم ًرا و ھو يتألم( ،فالواو ھنا قد تكون حالية ،وتقدير الكالم حينئ ٍذ :ضرب األعداء عم ًرا حا َل كونه
يتألم  ،و قد تكون استئنافية ،فيكون تقدير الكالم :ضرب األعداء َع ْم ًرا ،و ھو اآلن يتألم .

المطلب الثاني :دالالت واو الحال
تأتي الواو الحالية مقترنة ً بجملة ھي جملة الحال ،وتفيد جملة الحال مع واوھا دالالت ھي:
 (١بيان ھيئة صاحب الحال في ضمن ال ُمسنَد ،١٧٤ففي قولنا ):جاء محمد وھو يبتسم( ،حال
محمد االبتسام ،لكن ال ُمطلَ ًقا ،وإنما عندما جاء)وھو يجيء( ،أي في ضمن الفعل "جاء".
و من األمثلة عليھا قوله تعالى :
 (٢تكون الحال قيدًا  ١٧٥لما قبلھا من مسند ١٧٦أو مسند إليه _ في بعض األحيان ؛ ففي المثال
ت باكيًا أو ضاح ًكا أو
السابق قيّدنا مجيء محمد بھيئة االبتسام دون أ ّ
ي ھيئة أخرى ،فلم يأ ِ
 ١٧٣انظر المصدر نفسه ،ص.٢٣٤
 ١٧٤يقول القزويني والعالئي :إنّ الحكم بالجملة الحالية إنما يحصل في ضمن غيرھا ،فالركوب في قولنا ):جاء زيد راكبًا( ،محكوم به على
صل بالمجيء و ُج ِعل قيدًا له.
زيد ال باألصالة بل بالتبعية ،بأنْ ُو ِ
انظر القزويني ،اإليضاح ،ص .١٥٨وانظر العالئي ،الفصول المفيدة ،ص.١٦٠

ساكتًا .ول ّما كانت الحال قيدًا لما قبلھا من ُمسنَد ،وقعت منه منزلة الشرط من المشروط،١٧٧
وھو ما يُ َس ّمى بمفھوم المخالفة )مفھوم الحال( ،ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الحال،١٧٨
كقولنا ):يُعاقَبُ المكلﱠف على ترك الصالة وھو ُمتَع ﱢمد( ،فھذا يُفيد عدم استحقاقه العقوبة إن
ع ْمدًا .و مثاله أيضًا قوله تعالى" :
ترك الصالة بغير َع ْمد؛ النتفاء شرط العقوبة وھو الترك َ
$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ7ym y7Í×‾≈s9'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2 uθèδuρ ôMßϑuŠsù ÏµÏΖƒÏŠ tã öΝä3ΖÏΒ ÷ŠÏ‰s?ötƒ tΒuρ

] " ÍοtÅzFψ$#uρالبقرة ، [٢١٧:فج ُِعل الكفر قيدًا الستحقاق المرتد العذاب إذا مات عليه.

 (٣لَ ّما كانت الحال تقع م ّما يسبقھا بمنزلة الشرط من المشروط ،فإنھا تتكرر بتكرره ،وتثبت
ُ
شاھدت محمدًا وھو يضحك( ،فھذا يعني ّ
بثباته وتتغير بتغيﱡرهْ ،
أن محمدًا كان
فإن قلتَ ) :
على ھيئة الضحك عندما شاھدتَه ،ال دائ ًما؛ فالحال ھنا تأثرت بالفعل الماضي وأخذت
ضية وعدم الثبات .بينما لو قلنا) :المؤمن الحقيقي يصلي وھو خاشع(،
حكمه في ال َع َر ِ
فالخشوع حال متجددة ،تما ًما كالفعل المضارع الذي يسبقھا ،فكلما تكررت صالته ،تكرر
خشوعه .والضابط في ھذه المسألة ھو المعنى ال َز َمنَ الفعل ،ولكن الغالب في الفعل
المضارع ْ
أن يفيد التج ﱡدد والتكرار ،ويغلب على الماضي ال َع َرضيّة .أما الجملة االسمية
فيغلب عليھا الثبات.
وقد َذ َك َر ابنُ ھشام في كتابه "أوضح المسالك" ّ
أن الحال في الغالب ُم ْنتَ ِقلة ال ثابتة ،وأ ّنھا تقع
وصفًا ثابتًا في ثالث مسائل:١٧٩
أحدھاْ :
ك عَطوفًا.
أن تكونَ مؤ ﱢكدةً ،نحو :زي ٌد أبو َ
الثانيةْ :
ق ﷲُ الزرافة َ يدَيھا أطو َل ِم ْن رجلَيْھا.
أن يَ ُد ﱠل عاملھا على تج ﱡدد صاحبھا ،نحوَ :خل َ َ

 ١٧٥انظر اإلسنوي  ،الكوكب الدري  ،ص . ١٧٢و انظر ابن أمير الحاج  ،التقرير و التحبير  ،ص . ٤٥
 ١٧٦يقول ابن ھشام :واو الحال وما بعدھا قيد لما قبلھا من فعل.
انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٧٧
 ١٧٧يقول الشاشي ":قد تكون الواو للحال ،...وحينئ ٍذ تفيد معنى الشرط" .وقد ذھب ابن أمير الحاج أيضً ا إلى أنّ الحال شرط.
نظام الدين بن إسحق الشاشي)ت٣٤٤ھـ( ،أصول الشاشي،وبھامشه عمدة الحواشي لمحمد الكنكوھي ،ت عبد ﷲ محمد الخليلي ،ط ،١دار
الكتب العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي بيضون١٤٢٤ ،ھـ=٢٠٠٣م ،ص .١٢٠وانظر ابن أمير الحاج ،التقرير والتحبير ،ص.٤٥
 ١٧٨انظر القزويني ،اإليضاح ،ص.١٥٨
 ١٧٩انظر عبد ﷲ جمال الدين بن ھشام  ،أوضح المسالك إلى ألف يّة ابن مالك ،ت الفاخوري ،ط ،١دار الجيل ،بيروت١٤٠٩ ،ھـ=١٩٨٩م،
ج ،١ص).(١٩٠ ،١٨٩

الثالثة :نحو قوله تعالى ] " ÅÝó¡É)ø9$$Î/ $JϑÍ←!$s% ÉΟù=Ïèø9$# (#θä9'ρé&uρ èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#uρ uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµ‾Ρr& ª!$# y‰Îγx© " :آل
عمران ،[١٨:ونحو قوله] " Wξ¢Áx ãΒ |=≈tGÅ3ø9$# ãΝà6øŠs9Î) tΑt“Ρr& ü“Ï%©!$# θèδuρ " :األنعام .[١١٤:يقول ابن
ھشام " :وال ضابط لذلك ،بل ھو َموقوفٌ على السﱠماع "  .١٨٠وال ُمال َحظ في األمثلة السابقة كلّھا أنّ
ض ْمن فع ٍل يَ ُد ﱡل على تجدﱡد أو ثبات
اسم ؛ ف َمنَ َحھا معنى الثبات  ،و إ ّما في ِ
الحال إ ّما واقعة في ضمن ٍ
؛ فالخ َْل ُ
ق على ھيئة ُم َعيﱠنة ال يحصل مرّة واحدة فقط  ،و إنّما يت َج ﱠدد في ك ّل خ َْلق وفي كل سُاللة .و
ماض إال أنّه ثابت  ،فا تعالى أ ْن َز َل القرآن مرّة واحدة ال ِع ﱠدة
فم َع أنّه فع ٌل
أ ّما الفعل " أن َز َل " َ
ٍ
استم ّر إلى يومنا ھذا  ،و َسيبقى إلى قيام الساعة  ،فَ َك ّ
مرّات  ،إال ّ
أن نزوله
أن معنى اآلية َ :ج َع َل ﷲ ُ
َ
الكتاب ال ُم ْن َز َل إليكم ُمفَصﱠال  ،أو :أن َز َل ﷲ إليكم الكتاب و جعله ُمفَصّال  .إال ّ
الغالب في
أن
تعالى
َ
َ
صل و انتھى  ،و بانتھائه تنتھي الحا ُل ال ُمتَ َعلقة
األفعال الماضية َع َد ُم ثباتھا ؛ فھي تُ َعبﱢر عن َحدَث َح َ
فإن استم ﱠر الفعل و لم يَنتَ ِه _ كما في المثالَيْن السابقَيْن _ ّ
فإن حالَه أيضًا تستم ّر معه  .و يُقاس
به ِ ،
على األمثلة السابقة ما لو جاءت الحال جملة مسبوقة بالواو الحاليّة .
و أ ّما عن دراسة ھذه الدالالت للحال تحت موضوع الواو الحالية ؛ فَ ّ
ألن كثيرًا من ال ُج َمل
الحاليّة ال تفيد معنى الحال إال إذا س ُِبقَت بواوھا  ،م ّما يعني ّ
أن الواو َمنَ َحت ھذه ال ُج َم َل دالالت الحال
.

المطلب الثالث :أمثلة الواو الحالية
من أمثلة الواو الحالية:
 (١قوله تعالى] " #( ( öΝä3©9 ×νöä. uθèδuρ ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGä. " :البقرة.[٢١٦:
 (٢قوله تعالى] " öΝà6©9 ×öyz uθèδuρ $\↔ø‹x© (#θèδtõ3s? βr& |¤tãuρ " :البقرة.[٢١٦:
 (٣قوله تعالى] " öΝä3©9 @Ÿ° uθèδuρ $\↔ø‹x© (#θ™6Åsè? βr& #|¤tãuρ " :البقرة.[٢١٦:
الواو في " و ھو " في اآليات الثالث السابقات ھي واو الحال .

 ١٨٠المصدر نفسه ،ص.١٩٠

 (٤قوله تعالى$tΒ ß#óÁÏΨsù ZπŸÒƒÌsù £çλm; óΟçFôÊtsù ô‰s%uρ £èδθ¡yϑs? βr& È≅ö6s% ÏΒ £èδθßϑçFø)‾=sÛ βÎ)uρ " :

] " 4 Çy%s3ÏiΖ9$# äοy‰ø)ãã ÍνÏ‰u‹Î/ “Ï%©!$# (#uθà ÷ètƒ ÷ρr& šχθà ÷ètƒ βr& HωÎ) ÷ΛäôÊtsùالبقرة .[٢٣٧:الواو في
"وقد " واو حالية.
 (٥قوله تعالى" tβθä9θà)s? $tΒ (#θßϑn=÷ès? 4®Lym 3“t≈s3ß™ óΟçFΡr&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θç/tø)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ " :

]النساء.[٤٣:
 (٦قوله تعالى∩⊆⊄∪ tβθçΗs>÷ès? öΝçFΡr&uρ ¨,ysø9$# (#θãΚçGõ3s?uρ È≅ÏÜ≈t7ø9$$Î/ Yysø9$# (#θÝ¡Î6ù=s? Ÿωuρ " :

"

]البقرة.[٤٢:
 (٧قوله تعالى$Z)ƒÌsù (#θè=à2ù'tGÏ9 ÏΘ$¤6çtø:$# ’n<Î) !$yγÎ/ (#θä9ô‰è?uρ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Νä3oΨ÷t/ Νä3s9≡uθøΒr& (#þθè=ä.ù's? Ÿωuρ " :

] " ∩⊇∇∇∪ tβθßϑn=÷ès? óΟçFΡr&uρ ÉΟøOM}$$Î/ Ä¨$¨Ψ9$# ÉΑ≡uθøΒr& ôÏiΒالبقرة.[١٨٨:
 (٨قوله تعالى] " |=≈tGÅ3ø9$# tβθè=÷Gs? öΝçFΡr&uρ öΝä3|¡à Ρr& tβöθ|¡Ψs?uρ ÎhÉ9ø9$$Î/ }¨$¨Ψ9$# tβρâ÷ß∆ù's?r& " :البقرة.[٤٤:
سوْنَ " حالية أيضًا؛
واو " و أنتم " في اآليات األربع السابقات حالية  ،و الواو في " و تن َ
ت مطلَقًا بل ُمقَيّدًا بحال  ،و ھي ْ
ّ
أن يأ ُمروا غيرھم في حال
ألن إنكار األمر بالمعروف لم يأ ِ
ين َسوْ نَ أنفسھم  ،فإذا زال ھذا القيد )نسيانھم أنفسھم(  ،لم يَ ُع ْد أ ْمرُھم بالمعروف ُم ْن َكرًا
عليھم  .و الحال في ھذا المثال متجددة و متكرّرة ؛ ألنّھا مرتبطة بالفعل المضارع "
تأمرون "  ،و األفعال المضارعة متجددة .
 (٩إذا دفع الرجل إلى رجل متاعًا وقال  ) :بعه و ارھن به لي (ّ ،
فإن ھذه الواو بمعنى الحال
 ،أي بعه في حال ما ترتھن بالثمن  ،فتُج َعل الحال قيدًا لصاحبھا ؛ فال ينفذ البيع إال
بحصول االرتھان بالثمن  ، ١٨١و لم تُح َمل الواو ھنا على العطف أو االبتداء لقرينة البيع ؛
فإن بيع المتاع دون االرتھان به فيه ضرر يلحق صاحب المال .

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

 (١٠كقول الرجل لزوجته  ) :أنت طالق و أنت مريضة (

١٨٢

 ،فإن طالقھا في ھذا المثال

مشروط بمرضھا  ،فمتى مرضت وقع عليھا الطالق  ،و ھو يفيد مفھوم المخالفة؛ ْ
فإن لم
تمرض لم يقع الطالق .
(١١لو قال   ) :علي أن أعتكف يو ًما و أنا صائم (  ،فاالعتكاف في ھذه الجملة قي ﱢ َد بحالة
ُجزئه
الصوم ؛ فلزم جمع االعتكاف و الصوم في يوم واحد  ،حتى إذا قام بھما متفرقيْن لم ي ِ
. ١٨٣

ُ
وقفت ِنتا َج أرضي لفقراء مدينتي  ،و ي ُعطى نصف َريْعھا للمستشفى وھو
 (١٢كقول أحدھم ) :
محتاج (  ،قُيﱢ َد إعطاء المستشفى بالحاجة ؛ فينتفي اإلعطاء بانتفائھا .
ي عشرون دينارًا (  ،فالحال ھنا
 (١٣لو قال أحدھم  ) :ال ينج ُح زيد في دراسته إال و له َعلَ ﱠ
مقلوبة؛ ّ
ألن المعنى ):لزي ٍد علَ ﱠي عشرون دينارًا و ھو ناجح ( ،فإ ْن نجح أخذھا وإال فال .
 (١٤لو قال أحدھم  ) :أوصي بألف دينار لكل واحد من جيراني  ،و ال تعطوا واحدًا منھم
ُ
ب من
نصيبه إال و قد أدى فريضة الحج(  ،فأداء الحج ھنا
شرط الحصول على نصي ٍ
الوصية  ،فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط  ،و الحال ھنا جاءت في سياق النھي ،والنھي
متجدد و متكرر ؛ فلزم منه استمرار عدم اإلعطاء طالما لم يتحقق الشرط .
 (١٥إذا قال أحدھم ) :أعطوا أخي ألف دينار وقد عزم على السفر للحج (  ،فالعزم ھنا شرط
اإلعطاء ؛ فينتفي اإلعطاء بانتفاء شرطه  .و ال يتكرر اإلعطاء بتكرر العزم ؛ ألنّ فعل
األمر ال يفيد التكرار .

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

المبحث الثالث :االبتداء

وفيه مطلبان:
األول :عالقة الواو االبتدائية بالواو االستئنافية.
الثاني :أمثلة الواو االبتدائية.

المطلب األول :عالقة الواو االبتدائية بالواو االستئنافية
تدل الواو االبتدائية على بداية جملة جديدة مستقلة عما قبلھا في اللفظ و اإلعراب والمعنى ،و
يُ َعبﱠر عنھا أحيانًا بالواو االستئنافية  ،وفي ھذا التعبير خالف :

الرأي

األولّ :
إن الجملة االبتدائية تساوي الجملة االستئنافية  ،و واو االستئناف ھي واو االبتداء

 ،و أخذ بھذا الرأي الفراھيدي

١٨٤

 ،و ابن ھشام  ،حيث يقول في مغني اللبيب ... " :و الواو

لالستئناف ال عاطف ًة جملة على جملة "  .١٨٥وھذا يشير إلى ّ
أن واو االستئناف عنده غير واو عطف
الجمل  ،والدليل على ّ
أن االستئناف عنده يُساوي االبتداء ما ذكره من أمثلة عن واو االستئناف ،
ومن ذلك قوله تعالى ] " â!$t±nΣ $tΒ ÏΘ%tnö‘F{$# ’Îû ”É)çΡuρ 4 öΝä3s9 tÎit7ãΨÏj9 " :الحج.١٨٦[٥:

الرأي الثاني:

تختلف الواو االبتدائية عن واو االستئناف  ،فواو االستئناف ھي واو عطف

الجمل ،والجم لة االستئنافية تُساوي الجملة المعطوفة.١٨٧

الترجيح:
الراجح في ھذه المسألة إطالق تسمية " الواو االستئنافية " على واو عطف الجمل؛ فإنه يوجد
لكل نوع من أنواع الواو اسم واحد  ،فما العبرة من إطالق اسمين للواو االبتدائية في الوقت الذي ال
ي اسم على الواو العاطفة للجمل ؟! والجملة االستئنافية جملة تا ّمة مستقلة عما قبلھا في
يُطلق فيه أ ﱡ
اإلعراب ،مشتركة معه في المعنى ،١٨٨فھي بين عطف المفردات وبين االبتداء.
أمر في الجملة المعطوف عليھا  ،أو ُيقَدﱠر
و قد يُقَ ﱠدر في الجملة االستئنافية محذوف يعود على ٍ
حسب فَھْم المعطوف عليھا  ،و قد ال يُقَ ﱠدر  ،و قد ترتبط الجملة االستئنافية بما قبلھا بضمير أو اسم
أمر في الجملة المعطوف عليھا  ،و قد ال ترتبط.
إشارة يرجع إلى ٍ
فحق الجملتين المعطوف إحداھما على األخرى في صلة أو شبھھا ْ
أن يعود من كل واحدة منھما
ُ
فر َح صاحبه  ،فلو َخلَت من العائد
ضمير على ما سيقت من أجله  ،نحو:
كر َم أخوه و ِ
عرفت الذي أ ِ
 ١٨٤انظر الخليل بن أحمد الفراھيدي ،الجمل في النحو ،ت د.فخر الدين قباوة ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤٠٥ ،ھـ=١٩٨٥م،
ص.٢٨٥
 ١٨٥ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥١٨
 ١٨٦انظر المصدر نفسه ،ص .٥٧٦وانظر ابن ھشام في بحثه ألنواع الجمل .
 ١٨٧انظر د.حسين ارشيد األسود العظامات ،أسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريم)دراسة تركيبية داللية( ،ط ،١المكتبة الوطنية،
٢٠٠٢م ،ص.١٥٣
 ١٨٨انظر د.حسين العظامات ،أسلوب الجملة التفسيرية ،ص.١٥٣

ُ
عرفت الذي أُكرم أخوه و فرح زيد  .١٨٩و إنما كان ھذا في الصلة ألنھا و ْ
إن
ص ﱠح الكالم  ،نحو:
لم يَ ِ
تعددت الجمل فيھا  ،فإنھا تعود إلى اسم موصول واحد  ،تفتقر كل الجمل بعده إليه  ،و ال تفيد معنًى
إال بالرجوع إليه ؛ فلزم من ذلك الربط بالضمير  ،ففي المثال السابق _ عرفت الذي أكرم أخوه و
فرح صاحبه _ يعود ضمير ) الھا ( في كل من " أخوه " و " صاحبه " إلى االسم الموصول "
ُ
عرفت الذي أكرم أخوه و فرح زيد  ،لتَ َعيﱠنَت الواو لالبتداء ؛ لكمال
الذي "  ،في حين لو قلنا :
االنقطاع بين ما قبلھا و بين ما بعدھا إعرابًا و معنًى ؛ فلم يص ﱠح العطف.
ُ
قابلت رجال أُكرم أخوه و فرح صاحبه .و ال بُ ّد ھنا أيضًا من العائد عند اعتبار
و نحو قولنا:
الجملة استئنافية معطوفة على ما قبلھا  ،و إال كانت ابتدائية.
و أما في قولنا :للمحسنين أجر عظيم و ﷲ يحب المحسنين .فالواو استئنافية عطفت بين
الجملتين بدليل االشتراك في المعنى ؛ فكالھما يتحدث عن المحسنين  ،و الجملة ال ُمستأنَفة ھنا لم
ترتبط بما قبلھا بضمير  ،بل باسم ظاھر و ھو أقوى من الضمير.
و تفترق الواو االبتدائية عن االستئنافية في ّ
أن االبتدائية ال تشرك بين ما قبلھا و بين ما بعدھا
في الحكم أو الخبر  ،بينما تشرك الواو االستئنافية بين ما قبلھا و بين ما بعدھا .

المطلب الثاني :أمثلة الواو االبتدائية
 (١قوله تعالىÄ¨$¨Ζ=Ï9 ßìÏ ≈oΨtΒuρ ×Î7Ÿ2 ÖΝøOÎ) !$yϑÎγŠÏù ö≅è% ( ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ìôϑy‚ø9$# Ç∅tã y7tΡθè=t↔ó¡o„ " :

] " 3 uθø yèø9$# È≅è% tβθà)Ï Ζãƒ #sŒ$tΒ štΡθè=t↔ó¡o„uρ 3 $yϑÎγÏèø ‾Ρ ÏΒ çt9ò2r& !$yϑßγßϑøOÎ)uρالبقرة ،[٢١٩:الواو
في "ويسألونك" ابتدائية.
 (٢قوله تعالى$tΒuρ ∩∇⊆∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x. $¨Β Νåκ÷]tã 4o_øîr& !$yϑsù ∩∇⊂∪ tÏ⇔Î6óÁãΒ èπysøŠ¢Á9$# ãΝåκøEx‹s{r'sù" :
yxø ¢Á9$# Ëxx ô¹$$sù ( ×πu‹Ï?Uψ sπtã$¡¡9$# āχÎ)uρ 3 Èd,ysø9$$Î/ āωÎ) !$yϑåκs]øŠt/ $tΒuρ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $oΨø)n=yz

] " ∩∇∈∪ Ÿ≅ŠÏϑpgø:$#ال ِحجْ ر .[٨٥_٨٣:الواو الواردة في بداية اآلية ) (٨٥ابتدائية.

 ١٨٩انظر جمال الدين محمد بن مالك)ت ٦٧٢ھـ( ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ،ت عدنان عبد الرحمن الدوري ،مطبعة العاني ،بغداد،
وزارة األوقاف)إحياء التراث اإلسالمي(١٣٩٧ ،ھـ=١٩٧٧م ،الكتاب العشرون ،ص.٦٤٦

 (٣لو قال لزوجته  ) :اقبضي جميع المال الذي على فالن و أنت طالق (  ،فإنه إن لم ي ُِرد واو
الحال وقع الطالق في الحال قبل أن تقبض شيئًا
االبتدائية ال ترتبط بما قبلھا وال عالقة لھا به .

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

١٩٠

؛ ألن الواو لالبتداء  ،و الجملة

المبحث الرابع :المدح والجحود واالعتراض
وفيه مطلبان:
األول :المدح والجحود.
الثاني :االعتراض.

المطلب األول :المدح والجحود
قد تأتي الواو للمدح ،نحو) :جاءني صاحبك وأي رجل(.١٩١
وقد تأتي الواو للجحود ،نحو قولنا) :ومن الرجل؟!( ،وكقولنا ):ومن عبد ﷲ في الناس؟!(،
تنكره بجحودك إياه.١٩٢

و تكون واو المدح أو واو الجحود أحيا ًنا اعتراضيةّ ،
فإن من معاني االعتراض المد َح وكذلك
الجحودَ ،ومن أمثلة ذلك قوله تعالىtβρß‰Î7≈tã …ã&s! ßøtwΥuρ ( Zπtóö7Ï¹ «!$# š∅ÏΒ ß|¡ômr& ôtΒuρ ( «!$# sπtóö7Ï¹ " :
∪∇⊂⊇∩ " ]البقرة ، [١٣٨:فھذه الواو اعتراضية تفيد المدح ،وكقوله تعالى(#θè=yèsù #sŒÎ) šÏ%©!$#uρ " :
4’n?tã (#ρ•ÅÇãƒ öΝs9uρ ª!$# āωÎ) šUθçΡ—%!$# ãÏ øótƒ tΒuρ öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 (#ρãx øótGó™$$sù ©!$# (#ρãx.sŒ öΝæη|¡à Ρr& (#þθßϑn=sß ÷ρr& ºπt±Ås≈sù

 ] "∩⊇⊂∈∪ šχθßϑn=ôètƒ öΝèδuρ (#θè=yèsù $tΒآل عمران ،[١٣٥:و الواو ھنا اعتراضية أفادت الجحود ،أي إنكار
ْ
الذنوب.
أن يغف َر غي ُر ﷲ
َ

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

المطلب الثاني :االعتراض
تأتي الواو لالعتراض وتدل على أحد المعاني اآلتية:
 (١التوضيح والتفسير :وھي بھذا المعنى تُ َمثّل شكال من أشكال اإلطناب البالغي .ومن أمثلة
ذلك قوله تعالى…çµ‾ΡÎ) ∩∠∉∪ íΟŠÏàtã tβθßϑn=÷ès? öθ©9 ÒΟ|¡s)s9 …çµ‾ΡÎ)uρ ∩∠∈∪ ÏΘθàf‘Ζ9$# ÆìÏ%≡uθyϑÎ/ ÞΟÅ¡ø%é& Iξsù " :

صحْ ُ
ت مح ّمدًا _
] " ∩∠∠∪ ×ΛqÌx. ×β#uöà)s9الواقعة ، [٧٧_ ٧٥:و مثال ذلك أيضًا قول أحدھم  ):نَ َ
و ھو أخي الصغير _ ْ
أن يدرس بج ّد .

 (٢التخصيص  ،أي تخصيص ُم َعيّن بمزيد تأكيد

١٩٣

 ،كقوله تعالى ÏN≡uθn=¢Á9$# ’n?tã (#θÝàÏ ≈ym" :

] " ∩⊄⊂∇∪ tÏFÏΨ≈s% ¬! (#θãΒθè%uρ 4‘sÜó™âθø9$# Íο4θn=¢Á9$#uρالبقرة ، [238 :و كقولنا :أحترم ِك بار الس ّّن و ال
ِسيﱠما العلماء.
 (٣الدعاء.١٩٤
 (٤المدح أو الجحود :و مثلما تد ّل واوا المدح والجحود على ھذين المعنَيَيْن ّ ،
فإن واو
ضا قد ُتفيدُھما.١٩٥
االعتراض أي ً

 ١٩٣انظر سامي عطا حسن ،الجملة المعترضة في القرآن الكريم مواضعھا ودالالتھا ،ص.٦٧
 ١٩٤المصدر نفسه،ص.٦٦
 ١٩٥انظر أمثلة ذلك في المطلب السابق.

الفصل الثاني :المعاني المجازية للواو
وفيه ثالثة مباحث:
األول :إفادة الواو معنى "مع" وإفادتھا معنى "أو".
الثاني :إفادة الواو معنى "الباء" وإفادتھا معنى "إلى".
الثالث :إفادة الواو الترتيب وإفادتھا عكس الترتيب.

المبحث األول :إفادة الواو معنى "مع" وإفادتھا معنى "أو"
وفيه مطلبان:
األول :إفادة الواو معنى "مع".
الثاني :إفادة الواو معنى "أو".

المطلب األول :إفادة الواو معنى "مع"
تفيد الواو معنى "مع" في صورتين:
 (١واو المفعول معه ،ومثالھاِ ) :سرْ ُ
ت والني َل( ،وحُك ُم ما بعدھا النصب .١٩٦ولھذه الواو
داللتان:
أ( ال ُمصاح ِبيّة ،فھي تدل على المقارنة في الزمان .١٩٧ومع ّ
أن المصاحبية من معاني الواو
العاطفة ،إال أنّ واو العطف تدل عليھا ال على التحديد ،وإنما مع احتمال غيرھا من السابقية
والالحقية ،فإنْ دلّت الواو على المصاحبية تحديدًا ،فذلك من باب استعمالھا في المجاز ال
الحقيقة.
ب( السّببيّة ،فإذا قلتَ  ):قام زي ٌد وعمرًا( ،فھذا معناه أنّ قيام عمرو حصل بسبب من زيد ،أي أنّ
زيدًا فعل ِفعال جعل عمرًا يقوم ،وكذلك في قولنا) :جاء البرد والطيالسةَ( ،فالبرد ساق
الطيالسة فكانت معه ،ومثله أيضًا قولنا ):استوى الماء والخشبةَ( ،فالماء ساوى الخشبة
فاستوت معه .فھذه الواو _التي بمعنى مع_ َمشو َبة ٌ بمعنى باء المفعول به ،فكأنّنا نقول :جاء
ُ
ضو َء
البرد بالطيالسة ،واستوى الماء بالخشبة ،وقام زيد بعمرو .١٩٨ومثله قولنا):
سرت و َ
القمر( ،فضوء القمر ال يسير ،ولكنني بمسيري كأنني ِسرْ ُ
ت به ،فمسيره حصل بسبب من
ِ
مسيري.
 (٢الواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول ،والعطف على
اسم مؤول _في ھذه الحالة_ شَرْ ُ
طه ْ
ي أو طلب.١٩٩
أن يتق ّدم الواو نَ ْف ٌ
ولھذه الواو داللتان:
ﺃ( المصاحبية والمقارنة في الزمان.٢٠٠
ﺏ( يتعيّن الفعل المضارع بعدھا لالستقبال؛ بسبب إضمار " ْ
أن " بعدھا.

 ١٩٦انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٧٧
 ١٩٧انظر اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ص.١٥٢
 ١٩٨انظر المالَقي ،رصف المباني ،ص.٤٨٣
 ١٩٩انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٧٨
 ٢٠٠انظر اإلسنوي ،الكوكب الدري ،ص.١٥٢

ومن أمثلة الواو بمعنى "مع" :
 (١قوله تعالى" ∩⊇∪ #ZÏWŸ2 #Zöyz ÏµŠÏù ª!$# Ÿ≅yèøgs†uρ $\↔ø‹x© (#θèδtõ3s? βr& |¤yèsù " :
]النساء.[١٩:
 (٢قوله تعالى" ∩⊆⊄∪ tβθçΗs>÷ès? öΝ çFΡr&uρ ¨,ysø9$# (#θãΚçGõ3s?uρ È≅ÏÜ≈t7ø9$$Î/ Yysø9$# (#θÝ¡Î6ù=s? Ÿωuρ " :

]

البقرةّ ، ٢٠١ [٤٢:
فإن كتمانھم الحق حصل مع إلباسھم الحق بالباطل.
 (٣قوله تعالى " tβθä3tƒuρ Ä¨$¨Ψ9$# ’n?tã u!#y‰pκà− (#θçΡθà6tGÏj9 $VÜy™uρ Zπ¨Βé& öΝä3≈oΨù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ

] " #Y‰‹Îγx© öΝä3ø‹n=tæ ãΑθß™§9$#البقرة.[١٤٣:

 (٤قوله تعالىÏΘ$¤6çtø:$# ’n<Î) !$yγÎ/ (#θä9ô‰è?uρ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Νä3oΨ÷t/ Νä3s9≡uθøΒr& (#þθè=ä.ù's? Ÿωuρ " :

] " ∩⊇∇∇∪ tβθßϑn=÷ès? óΟçFΡr&uρ ÉΟøOM}$$Î/ Ä¨$¨Ψ9$# ÉΑ≡uθøΒr& ôÏiΒ $Z)ƒÌsù (#θè=à2ù'tGÏ9البقرة،[١٨٨:
الواو في قوله تعالى  " :و تدلوا " للمعية . ٢٠٢
 (٥قول الرجل) :زوجتي طالق و اشتعا َل الحرب في البلد الفالني( ،فالزوجة في ھذا
المثال ال تطلق إال م َع اشتعال الحرب في ذلك البلد ،والواو ھنا تفيد السببية ،فكأنه
قال :زوجتي طالق باشتعال الحرب في البلد الفالني.

 ٢٠١الواو في قوله تعالى  " :و تكتموا " تحتمل المعية  ،و تحتمل أن تكون عاطفة  .انظر حسين بن أبي العز الھمذاني )ت  ٦٤٣ھـ( ،الفريد
في إعراب القرآن المجيد  ،ت د.محمد النمر  ،ط ، ١دار الثقافة ١٤١١ ،ھـ = ١٩٩١م  ،م ، ١ص . ٢٨٣
 ٢٠٢ھذه الواو تحتمل العطف إضافة إلى المعية  .انظر المصدر نفسه  ،م ، ١ص . ٤٢٤

 (٦قول أحدھم ) :علَ ﱠي ْ
بكبش و نجا َح ولدي في امتحانه( ،فإنه يلزم القائ َل
ّي
ٍ
أن أضح َ
والحالة َ ھذه الوفا ُء بالنذر َم َع نجاح ولده في االمتحان .والفرق بين ھذه الواو و واو
ت نجاح ولده؛ ْ
الحال ّ
فإن تأ ّخ َر
أن الواجب على صاحب النذر ھنا الذب ُح في نفس وق ِ
ي ْ
ش و ولدي
الوفاء عن النجاح لزمتهُ الكفّارة ،بينما لو قال ) :علَ ﱠ
أن أض ّح َي بكب ٍ
ناج ٌح في امتحانه( ،فإنّه يمكنه الوفاء م َع نجاح ولده أو بعده دون ْ
أن تلزمه كفّارة،
م َع ّ
وجوب الوفاء بالنذر دخل ِذ ّمتَه لحظةَ نجاح ولده.
أن
َ

المطلب الثاني :إفادة الواو معنى "أو"
تأتي الواو بمعنى "أو" في أحد معنيَيْن:
األول :التقسيم

٢٠٣

ماض ومضارع وأمر .والواو أجود في التقسيم
ومثاله قولنا :العبادة فريضة ونافلة .وقولنا :الفعل
ٍ
من "أو" ؛ ألنّ األنو اع مجتمعة في الدخول تحت الجنس.٢٠٤
الثاني :التخيير

٢٠٥

ومثاله قوله تعالى] " z ƒÎÅ_Çs)ãΒuρ öΝä3y™ρââ‘ É)Ïk=ptèΧ " :الفتح ، ٢٠٦[٢٧:واستعمال الواو ھنا أنسب من
استعمال "أو" ؛ ّ
ألن ال ُمتَ َحلّلين من اإلحرام الواحد منھم مقصّر أو محلّق ،أما مجموعھم فمحلّقين
ومقصّرين ،وبما ّ
أن اآلية تتحدث بصيغة الجمع فناسبتھا الواو أكثر.
ض ا قوله تعالىyì≈t/â‘uρ y]≈n=èOuρ 4o_÷WtΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# zÏiΒ Νä3s9 z>$sÛ $tΒ (#θßsÅ3Ρ$$sù " :
ومثال الواو للتخيير أي ً

" ]النساء ، [٣:وتختلف اإلباحة عن التخيير ّ
جميعھا،
بأن األمور التي نُ َخيّر بينھا ال يمكننا القيام بھا
ِ
أ ّما في اإلباحة فإنه يمكن لل ُمباح له القيام ب أحد المباحات أو بعضھا أو كلﱢھا .والواو في ھذه اآلية
جاءت للتخيير حيث ال يجوز الجمع بين تسع نساء ،ولو استُع ِملت "أو" مكان الواو لكان ال ُم ﱠ
كلفُ
ُمقيﱠدًا باختيار عدد من النساء وااللتزام به ،لكنّ استعمال الواو أفاد _إلى جانب التخيير_ إباحة
 ٢٠٣ابن نور الدين ،مصابيح المغاني ،ص.٥٢١
 ٢٠٤انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٧٤
 ٢٠٥ابن نور الدين ،مصابيح المغاني ،ص.٥٢١
 ٢٠٦انظر عبد القادر عبد الرحمن السعدي ،أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية ،ط ،١وزارة
األوقاف والشؤون الدينية ،إحياء التراث اإلسالمي ،العراق١٤٠٦ ،ھـ=١٩٨٦م ،ص.٢٣٠

التنقّل من خيار آلخَر ْ
لكن على سبيل التناوب ال الجمع .٢٠٧وينطبق على ھذه اآلية ما ينطبق على
سابقتھا؛ فالمؤمن الواحد _ ْ
إن شاء التع ﱡد َد_ ُم َخيﱠر ،فإ ّما مثنى أو ثُالث أو رُباع ،أما مجموع المؤمنين
فيجمع بين ھذه الخيارات .وھكذا ّ
ي حرف من حروف المعاني مكان حرف آخر،
فإن استعمال أ ﱢ
ُكسبُ الحرف المستَع َمل _إلى جانب دالالته_ شيئًا من دالالت الحرف اآلخر.
ي ِ
ومن أمثلة الواو بمعنى "أو" :
 (١قوله تعالى Ïπx ©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Ï!#ts)à ù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ‾ΡÎ) * " :
3 «!$# š∅ÏiΒ ZπŸÒƒÌsù ( È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ tÏΒÌ≈tóø9$#uρ É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è%

 ] " ∩∉⊃∪ ÒΟ‹Å6ym íΟŠÎ=tæ ª!$#uρالتوبة  ، [ ٦٠ :فالواو الواردة بين مصارف الزكاة ال
تفيد الجمع  ،بل ھي بمعنى " أو "  ،فتفيد التخيير .
ُ
أسقطت حقي عن الجُناة مسلمين و أھ َل
 (٢قول المجني عليه في جريمة قِصاص) :
ُ
قسميْن من الجُناة :المسلمينَ  ،و
ذ ّمة( ،الواو ھنا للتقسيم ،والمعنى
أسقطت حقي عن َ
أھل الذ ّمة؛ فيكون الحكم سقوط ال ِقصاص عن ك ﱢل جا ٍن ُو ِجدَت فيه إحدى ھاتين
ِ
اشتراط لوجودھما معًا.
الصفتين ،من غير
ٍ
 (٣قول َم ْن يتبرّع بد ٍَم "لبنك الدم" ُمبيﱢنًا جھة التبرﱡ ع) :أھَبُ ھذا ال ّد َم للمحتاجين
ب بحادثة( ،فالحُكم ھنا حصول المحتاج على الھبة ْ
إن
دم والمصا ِ
ب بفقر ٍ
ال ُمصا ِ
كان ُمصابًا بفقر د ٍَم أو بحادثة ،و ال يُشتَ َرط اجتماع الصفت َ ْين لحصوله على الھبة .و
يد ّل على ّ
أن الواو ھنا بمعنى "أو" و ليست عاطفة استخدا ُم المتبرﱢع كلمة
ع الصفتَيْن في نفس الشخص لَقال):أھَب ھذا الدم
)المحتاجين(؛ إذ لو أراد اجتما َ
للمحتاج المصاب بفقر دم والمصاب بحادثة( ،دون ْ
أن يجمع كلمة )المحتاج(.

 ٢٠٧انظر أحمد بن علي الرازي الجصّاص )ت٣٧٠ھـ(  ،أحكام القرآن  ،ت محمد قمحاوي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ،
١٤٠٥ھـ = ١٩٨٥م  ،ج ، ٢ص  . ٢٨٤ ، ٢٨٣وانظر عبد القادر السعدي ،أثر الداللة النحوية واللغوية  ،ص.١٥٦

المبحث الثاني :إفادة الواو معنى "الباء" وإفادتھا معنى
"إلى"
وفيه مطلبان:
األول :إفادة الواو معنى "الباء".
الثاني :إفادة الواو معنى "إلى".

المطلب األول :إفادة الواو معنى "الباء"
يُتَ َجوّز بالواو عن الباء في ثالثة مواضع:
األول :القَ َسم

٢٠٨

وذلك مثل قوله تعالى] " ∩⊇∪ $yγ8ptéÏuρ Ä§÷Κ¤±9$#uρ " :الشمس ،٢٠٩[١:فالواو األولى للقَ َسم .ومثالھا
ضا قوله تعالى] " ×'©!ÏŒr& öΝçFΡr&uρ 9‘ô‰t7Î/ ª!$# ãΝä.u|ÇtΡ ô‰s)s9uρ " :آل عمران ، [١٢٣:فالواو األولى للقَ َسم.
أي ً
وأمثلة واو القسم كثيرة ج ًّدا في النصوص الشرعية.
َ
ّ
ثالث خصائص:
وإن لواو القسم
أ( يُح َذف فعل القسم معھا ،فال يُقال :أُقسم وﷲ.٢١٠
ب( ال تُستَع َمل في قَ َسم الطلب ،فال يُقال :وﷲ أخبرني.٢١١
ج( ال تَ ْد ُخل على ُمض َمر ،فال يُقالَ :وه ُ ألف َعلَ ّن كذا.٢١٢
وللقسم داللتان:
 (١تعظيم ال ُمق َسم به

٢١٣

؛ ولھذا كان الحلفُ بغير أسماء ﷲ تعالى وصفاته غي َر جائز شرعًا،

فإنه ال يجوز تعظي ُم غير ﷲ.
 (٢تأكيد األمر ال ُمق َسم عليه ،٢١٤وقد اكتسب اليمين ھذا التأكيد نتيجةَ ارتباطه باسم من أسماء
ﷲ تعالى ،أو صفة من صفاته؛ فإنه ال يجوز ھتك حرمة اسم ﷲ تعالى  ،٢١٥وبالتالي فإنّ
لزم للعبد ،وال كفّارة على من حنث به مع إثمه ،ولكن يلزمه
القسم بغير ﷲ تعالى غير ُم ِ
االستغفار .يقول محمد بن الحسن ):ال يكون اليمين إال با تعالى  ،فال يكون بغيره من
الحدود و الشرائع وغير ذلك  ،فإن حلف بأحد ھذه األمور فليس ھذا يمين ًا  ،وال كفارة عليه
 ٢٠٨انظر البزدوي  ،كشف األسرار  ،ج ، ١ص. ١٢٤
٢٠٩انظر الرماني  ،معاني الحروف  ،ص.٦١
 ٢١٠انظر محمود بن عمر جار ﷲ الزمخشري )ت  ٥٣٨ھـ(  ،المفصل في صنعة اإلعراب  ،ت د.علي بو ملحم  ،دار و مكتبة الھالل ،
بيروت  ،ص  . ٤٨٦ ، ٤٨٥وانظر عبد السالم محمد ھارون ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،دار الجيل ،بيروت،
١٤١٠ھـ=١٩٩٠م ،ص.١٦٣
 ٢١١انظر الزمخشري  ،المفصﱠ ل  ،ص  . ٤٨٦ ، ٤٨٥و انظر عبد السالم ھارون  ،األساليب اإلنشائية  ،ص. ١٦٣
 ٢١٢انظر الزمخشري  ،المفصﱠ ل  ،ص  .٤٨٦ ، ٤٨٥وانظر الرماني ،معاني الحروف ،ص.٦١
 ٢١٣انظر الزمخشري  ،المفصﱠ ل  ،ص . ٤٨٣
 ٢١٤انظر الصدر نفسه  .وانظر إلياس ديب ،أساليب التأكيد في اللغة العربية ،دار الفكر العربي ،بيروت ،ص.١٥٤
 ٢١٥انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج .١٤٣، ٨

(  .٢١٦و يقول السرخسي ) :الحلف بأسماء ﷲ تعالى يمين في الصحيح من الجواب  ،و
األصح أن األيمان مبنية على العرف و العادة  ،فما تعارف الناس الحلف به كقدرة ﷲ و
عظمته و كبريائه يكون يمينًا  ،و ما لم يتعارف الحلف به كرحمة ﷲ و غضبه و علمه  ،ال
يكون يمينًا( .٢١٧
ومن أمثلة استخدام واو القسم للتأكيد في الفقه اإلسالمي ،تحليف ال ُمتّ َھم لتأكيد براءته
األصلية ،فالبراءة ثابتة أصالة ً لكل مسلم ،لكن إن ا ﱡت ِھ َم أحدُھم دون بيّنة استُح ِلفَ للدفع عن نفسه.
الثاني :اإللصاق
ومثال ذلك :
 -١قولنا :أنت أعلم ومالك ،أي بمالك.٢١٨
 -٢وقولنا :متى أنت وبالدك؟ أي متى عھدك ببالدك.٢١٩
وقد يُستَفاد اإللصاق من المعاوضة . ٢٢٠
الثالث :ال ُمقا َبلة )أي ال ُمعا َوضة(

٢٢١

و من أمثلة ذلك :
 (١قولناُ :
بعت الشاه َ شاةٌ ودرھم ،أي شاة بدرھم.٢٢٢
 (٢إذا قالت المرأة لزوجھا ) :طلقني و لك ألف درھم (  ،فقال  ) :أنت طالق على
ھذه األلف التي سميت (  ،فالطالق واقع عند أبي يوسف و محمد _ رحمھما ﷲ
قبلت أو لم تقبل ؛ ألنھا بالكالم األول ألزمت نفسھا بالمال
تعالى _ والمال عليھا ِ
فبقي التزامھا  .أما اإلمام أبو حنيفة _ رحمه ﷲ تعالى _ فيرى أنھا لم تكن

 ٢١٦انظر محمد بن الحسن الشيباني )ت  ١٨٩ھـ(  ،األصل  ،ت أبي الوفاء األفغاني  ،ط  ، ١عالم الكتب  ،بيروت ١٤١٠ ،ھـ = ١٩٩٠م ،
ج  ، ٣ص . ١٤٩ ، ١٤٨
 ٢١٧انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ٨ص . ١٤١ ، ١٣٩
 ٢١٨انظر دياب سليم عمر ،دور حروف العطف ،ص.٥٠
 ٢١٩انظر علي بن محمد الھروي ،األزھية في علم الحروف ،ت د.عبد المعين الملّوحي ،ط١٤٠١ ،٢ھـ=١٩٨١م ،ص .٢٣٢وانظر ابن
نور الدين ،مصابيح المغاني ،ص.٥٢٣
و الھروي ھو أبو الحسن علي بن محمد ُ ،ذكر أنه جمع في كتابه األزھية ما فرق في كتابه " الذخائر " و زاد عليه.
انظر مصطفى بن عبد ﷲ القسطنطيني )المال حاجي خليفة( ) ت  ١٠٦٧ھـ(  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون  ،دار الفكر ،
بيروت ١٤١٠ ،ھـ = ١٩٩٠م  ،م  ، ١ص . ٧٣
 ٢٢٠انظر ابن أمير الحاج  ،التقرير و التحبير  ،ص . ٤٥
 ٢٢١انظر المصدر نفسه  .و انظر البزدوي  ،كشف األسرار  ،ج ، ١ص. ١٢٤
 ٢٢٢انظر الھروي ،األزھية ،ص .٢٣٢وانظر العُكبَري ،اللباب ،ص.٤١٩

ملتزمة بالمال في كالمھا  ،فبقي إيقاع الزوج عليھا بمال ابتداء  ،فإن قبلت وقع
الطالق و لزمھا المال  ،و إن لم تقبل ال يقع عليھا شيء .٢٢٣
والراجح قولھما ؛ ألن الواو ھنا جاءت للمقابلة و المعاوضة  ،فأصبح
معنى كالمھا ) :طلقني بألف درھم أدفعھا لك مقابل الطالق ( .
(٣

إذا قال أحدھم  ) :بع المتاع و لك الدرھم (  ،أو قال  ) :اشت َِر لي ھذا المتاع و لك
الدرھم (  ،كان ذلك استئجارًا  ،فكأنه قال ) :إن بعت ھذا المتاع لي فلك درھم ( ّ ،
فإن
جواب األمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء . ٢٢٤

(٤

قول أحدھم :احمل ھذا و لك درھم ،أي احمله بدرھم ،فالظاھر ھنا أنه قصد
ال ُمعا َوضة ،حيث ّ
إن اإلجارة بيع المنافع بعوض.٢٢٥

(٥

ويُمثﱠ ُل له كذلك بقول القائلَ ) :م ْن يج ُد لي حقيبتي المفقودة و له عشرة دنانير؟( ،فالواو
ألن األص َل في الجعالة وضْ ُع جائز ٍة في مقابل ع َم ٍل ما؛ ْ
ھنا تُح َمل على المقابَلة؛ ّ
فإن
َو َج َد الحقيبةَ شخصٌ ما وجبَ ْ
ت له الجائزة على صاحب الحقيبة.

المطلب الثاني :إفادة الواو معنى "إلى":
ذھب المزني إلى ّ
أن الواو قد تأتي بمعنى "إلى" ،ومثّل عليھا بعبارة :ائت وخير ،أي إلى
خير.٢٢٦

 ٢٢٣انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج ، ٦ص. ٢١٣
 ٢٢٤انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ١٥ص . ١٢٩
 ٢٢٥انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج ، ٦ص  . ٢١٣ ، ٢١٢و انظر ابن أمير الحاج  ،التقرير و التحبير  ،ص  . ٤٥وانظر دياب سليم
عمر ،دور حروف العطف ،ص.٥٥

المبحث الثالث :إفادة الواو الترتيب وإفادتھا عكس الترتيب
وفيه مطلبان:
األول :إفادة الواو الترتيب.
الثاني :إفادة الواو عكس الترتيب.

 ٢٢٦انظر المزني ،الحروف ،ص.١١٤

المطلب األول :إفادة الواو الترتيب
تدل الواو على إحدى حالتَيْن من الترتيب:
الحالة األولى :الترتيب مع مھلة قصيرة ،وتكون في ذلك مجا ًزا عن الفاء ،ومن أمثلة ذلك قوله
تعالىÈ,Ïù#tyϑø9$# ’n<Î) öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ öΝä3yδθã_ãρ (#θè=Å¡øî$$sù Íο4θn=¢Á9$# ’n<Î) óΟçFôϑè% #sŒÎ) (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ " :

] " È÷t6÷ès3ø9$# ’n<Î) öΝà6n=ã_ö‘r&uρ öΝä3Å™ρâãÎ/ (#θßs|¡øΒ$#uρالمائدة ، [٦:ف ِذ ْكر ممسوح بين مغسوالت د ّل على
إرادة الترتيب ؛ ّ
ألن العرب عادة ً ال تذكر مختلفًا بين متشابھات  ،و ال تفرّق بين متجانسات إال لفائدة
 . ٢٢٧و ُورود المواالة في السنة َد ّل على ّ
أن الترتيب مع مھلة قصيرة  ،و ھو ما تفيده الفاء  .و لع ّل
المغزى من استعمال الواو بدل الفاء في ھذه اآلية إرادة الترتيب دون إيجابه ؛ ف ِف ْعل األمر يدل على
ب الترتيب ألنه وارد بعد فعل
الوجوب  ،و يقوي ھذا المعنى صيغة الشرط  ،فلو عُطف بالفاء لَو َج َ
األمر و ضمن جواب الشرط  ،و لكن ل ّما عُطف بالواو المحت ِملة للترتيب و غيره  ،ثم ورد الترتيب
في السنة  ،كان الترتيب غير الزم ؛ ألنه ورد خارج سياق اآلية  ،فكان سنةً  .و ّ
ألن الواو جاءت
ھنا بمعنى الفاء  ،فإنھا اكتسبت من الفاء الداللة على الترتيب  ،مع ُمحافظتھا على معناھا األصلي )
الجمع المطلق (  ،ممـا جعل اآلية تشمل الوضوء بنوعيه  :الوضوء الواجب و ھو الح ّد األدنى و
يكون دون ترتيب  ،و الوضوء مع سنة الترتيب.
فاشتر لنا خب ًزا و
و قد شبﱠه الطحطاوي الواو في ھذه اآلية بقول أحدھم آلخر  ) :ادخل السوق
ِ
لح ًما (  ،فالفاء ھنا لتعقيب المتعاطفات  ،فدخول السوق يسبق شراء الخبز و اللحم  ،أما
الشراء فال يُشتَ َرط الترتيب فيه  ،و كذلك إرادة الصالة تعقبھا أركان الوضوء  ،أما األركان فالربط
بينھا بالواو  ،و ھي تقتضي مطلق الجمع ؛ فلم يلزم الترتيب بينھا . ٢٢٨

 ٢٢٧انظر ابن قدامة  ،المغني  ،ج ، ١ص ، ١٣٧و انظر دياب سليم عمر ،دور حروف العطف ،ص.٢١
 ٢٢٨انظر أحمد الطحطاوي  ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  ،مطبعة خالد بن الوليد  ،دمشق ١٣٨٩ ،ھـ  ،ص. ٤١

الحالة الثانية :مطلق الترتيب  ،و ھو القدر المشترك بين الفاء و ثم

٢٢٩

 ،و قد ي ﱠ
ُمثل لذلك بقول

الموصي ) :أوصي بألف دينار لك ّل واح ٍد ِمن  :أخي عل ّي  ،و أخي زيد  ،و المدرسة المجاورة ،و
أخي عمرو ( ّ ،
فإن ِذ ْك َر المدرسة بين المتشابھات و ليست ِم ْن جنسھا يُفيد إرادة الترتيب ؛
ُ
ص الثلث في ھذه الحالة عن إيفاء الوصية _ ْ
ْ
الثلث ثالثةَ آالف دينار _ فال بُ ّد
ي
كأن يُساو َ
فإن نَ َق َ
ب من الوصية .
حينھا من مراعاة الترتيب المذكور  ،و لن يحص َل عمرو حينھا على نصي ٍ
و ذ َك َر ال ّدكتور عبد الرؤوف عثمان ّ
أن الواو تَجيء بمعنى " ث ّم " . ٢٣٠

المطلب الثاني :إفادة الواو عكس الترتيب
عكس الترتيب مجا ًزا  ،و من أمثلة ذلك :
تفيد الوا ُو العاطفة
َ
 (١قوله تعالى  " ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. ã≅ö7s% ÏΒuρ Ïµø‹s9Î) tβθããtöκç‰ …çµãΒöθs% …çνu!%y`uρ " :اآلية
] ھود . [ ٧٨ :
 (٢قوله تعالى  ] " ∩⊇∉∪ Í‘ä‹çΡuρ ’Î1#x‹tã tβ%x. y#ø‹s3sù " :القمر . ٢٣١ [ ١٦ :
 (٣قوله تعالى  ] " ∩⊆⊂∪ šÏèÏ.≡§9$# yìtΒ Éëx.ö‘$#uρ “Ï‰ß∨ó™$#uρ Å7În/tÏ9 ÉLãΨø%$# ÞΟtƒöyϑ≈tƒ " :آل
عمران  ، [ ٤٣ :في اآلية أمر بالقيام و الركوع و السجود  ،و ھي أركان الصالة ؛
و لذلك لم يكن ھذا موضع سجود ؛ ألن السجود ھنا ذ ِك َر مع الركوع و القيام فكان
أمرًا بالصالة  ،و في ھذا داللة على أن الواو ال توجب الترتيب

٢٣٢

 ،و ھي في

ھذه اآلية تفيد عكس الترتيب ؛ حيث ذكرت أركان الصالة على عكس ترتيبھا .

 ٢٢٩انظر اآلمدي ،اإلحكام ،ج ،١ص.٩٢
 ٢٣٠انظر د.عبد الرؤوف محمد عثمان ،أنموذج من النحو الميداني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ط ،١دار الطباعة المحمدية،
القاھرة١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٢م ،ص.١٦٤
 ٢٣١االر ّماني ،معاني الحروف ،ص.٥٩
 ٢٣٢انظر الجصاص  ،أحكام القرآن  ،ج ، ٢ص . ٢٩٤

الفصل الثالث :الترجيح بين معاني الواو المحتمل ِة أكث َر من معنى

وفيه مبحثان:
األول :الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو.
معان كلھا حقيقية أو كلھا مجازية.
الثاني :الترجيح بين ِع ّدة
ٍ

المبحث األول :الترجيح حسب المعاني الحقيقية والمجازية للواو
قد سبق تقسيم معاني الواو إلى َمعا ٍن حقيقية و أخرى مجازية ْ ،
فإن وردت وا ٌو تحتمل معنًى
حقيقيًّا و آخر مجازيًّا ُرجﱢح الحقيقي  ،إال ْ
أن توجد قرينة ترجّح المجازي  ،و تَتَل ّخص القرائنُ
المرجّحة للمجاز على الحقيقة في نوعين :
 (١القرائن اللفظية

 (٢القرائن المعنوية

أوال  :القرائن اللفظية  ،و ھي نوعان :
أ( سياق الكالم ْ ،
بأن يدل السياق على إرادة المجاز ال الحقيقة

٢٣٣

 ،و من أمثلة ذلك قوله

تعالى ’n<Î) öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ öΝä3yδθã_ãρ (#θè=Å¡øî$$sù Íο4θn=¢Á9$# ’n<Î) óΟçFôϑè% #sŒÎ) (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ " :

 ] " È÷t6÷ès3ø9$# ’n<Î) öΝà6n=ã_ö‘r&uρ öΝä3Å™ρâãÎ/ (#θßs|¡øΒ$#uρ È,Ïù#tyϑø9$#المائدة  ، [ ٦ :األصل ّ
أن الواوات
في ھذه اآلية لمطلق الجمع  ،و ھو المعنى الحقيقي لواو العطف  ،إال ّ
أن القرينة السياقية _
و ھي ِذكر ممسوح بين مغسوالت _ رجّحت الترتيب  ،و ھو معنًى مجازي ؛ ّ
فإن العرب
ال تذكر ُمختلفًا بين متجانسات  ،و ال تقطع النظير عن نظيره إال لفائدة  ،و ھي ھنا إرادة
الترتيب . ٢٣٤
ب( نفس الكالم ْ :
بأن تدل مادة اللفظ و اشتقاقه على ترجيح المجاز

٢٣٥

 ،و ھذه القرينة غي ُر

صالح ٍة للترجيح بين معاني الواو  ،بل معاني الحروف بشكل عا ّم ؛ إذ إنّ الحروف ال
اشتقاق لھا و ال جذور .

 ٢٣٣انظر زين الدين قاسم بن قطلوبُغا)ت٨٧٩ھـ( ،شرح مختصر المنار المسمى خالصة األفكار شرح مختصر المنار ،ت د.زھير بن
ناصر الناصر ،ط ،١دار ابن كثير ،دمشق/بيروت ،دار الكلم الطيب ،بيروت١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م ،ص).(٩٥ ،٩٤
و ھو زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد ﷲ الجمال  ،ولد سنة ) ٨٠٢ھـ( تقريب ًا بالقاھرة  ،و نشأ بھا  ،و حفظ القرآن العظيم ثم أخذ في
الجد حتى شاع ذكره و ذاع صيته  ،وأثنى عليه مشايخه ،ومن تصانيفه درر البحار وتخريج أحاديث االختيار ،و رجال شرح معاني اآلثار
للطحاوي  ،وغيرھا  ،أخذ عن ابن الھمام و غيره من علماء عصره  ،و أخذ عنه كثيرون  .توفي _رحمه ﷲ تعالى_ في ربيع اآلخر سنة
تسع وسبعين و ثمانمائة عن سبع و سبعين سنة.
انظر ابن العماد  ،شذرات الذھب  ،ج  ، ٧ص . ٣٢٦
 ٢٣٤انظر ابن قدامة  ،المغني  ،ج ، ١ص.١٣٧
 ٢٣٥انظر ابن قطلوبغا ،شرح مختصر المنار ،ص).(٩٥ ،٩٤

ثانيًا  :القرائن المعنوية  ،و ھي ثالثة أنواع :
أ( مح ّل الكالم ْ :
بأن ال يَقب َل محل الكالم حقيقة اللفظ

٢٣٦

ُ
ْ ،
وھبت ھذا
كأن يقو َل قائ ٌل ) :

الكتاب لطالب العلم الغني و الفقير (  ،فالواو ھنا وا ُو العطف  ،و المعنى الحقيقي لھا مطلق
الجمع  ،إال أنّھا تُص َرف عنه إلى معنًى مجازي و ھو ْ
أن تكونَ بمعنى " أو " في اإلباحة ،
ألن مح ّل الكالم _ و ھو طالب العلم _ ال يقبل ْ
ُرفَت عن معناھا الحقيقي ّ
أن يكون
و إنما ص ِ
آن معًا .
غن ًّيا و فقيرًا في ٍ
ب( َغ َرض الكالم  ، ٢٣٧و ھو ما يُس ّمى بالقرينة الحالية  ،فلو قال أحدھم لوكيله ) :خذ مالي من
زوجتي و طل ْقھا ( ؛ فال بُ ﱠد من ْ
أخ ِذ المال قبل الطالق ؛ ألنه االحتياط ؛ الحتمال اإلنكار بعد
الطالق  ،و االحتياط واجب على الوكيل إذا ل ْم يَ ْ
كن في لفظ الموكل ما ينفيه ، ٢٣٨فالواو في
ھذا المثال تتر ّدد بين معنيَيْن  :الجمع المطلق  ،و الترتيب  ،و لفظ المو ّكل صري ٌح و
َغ َرضُه واضح في إرادته الحصو َل على ماله ؛ فلزم منه الحم ُل على الترتيب .
ج( عُرف الكالم وعادته  ، ٢٣٩فلو قالت الزوجة  ) :طل ْقني و لك ألفُ دينار(  ،فطلّقھا  ،فالواو
معان  :األول أن ْ◌تكونَ بمعنى الباء وتفيد المقابلة
_ في كالم الزوجة _ تحتمل أح َد ثالث ِة
ٍ
أن تكون حاليّة ْ
)المعاوضة(  ،والثاني ْ
بأن تكونَ حاال مقلوبة  ،و يكون المعنى )لك ألف
دينار و قد طلقتني(  ،والثالث ْ
أن تكون ابتدائية  ،و ل ّما كانت عادة ال ُخلع الطال ُ
أمر
ق مقاب َل ٍ
ي تدفعه المرأة لزوجھا ّ ،
فإن الواو ھنا تُح َم ُل على ال ُمقابَلة .
ما ّد ّ

 ٢٣٦انظر المصدر نفسه.
 ٢٣٧انظر ابن قطلوبغا ،شرح مختصر المنار ،ص).(٩٥ ،٩٤
 ٢٣٨انظر جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي)ت٧٧٢ھـ(  ،الكوكب الدري فيما يتخرّج على األصول النحوية من الفروع الفقھية ،ت د.محمد
حسن عوّ اد ،ط ،١دار ع ّمار ،ع ّمان١٤٠٥ ،ھـ=١٩٨٥م ،.ص.٣٣٤
 ٢٣٩انظر ابن قطلوبغا ،شرح مختصر المنار ،ص).(٩٥ ،٩٤

معان كلھا حقيقية أو كلھا مجازية
المبحث الثاني:الترجيح بين ِعدّة
ٍ
معان كلھا حقيقية أو كلھا مجازية  ،فالترجيح بأحد خمسة أمور :
إذا وردت واو لھا عدة
ٍ

أوال:

التأ ﱡمل في الصيغة و سياق الكالم  ، ٢٤٠فمثال إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بھا ) :

أنت طالق و طالق و طالق (  ،فالواو ھنا قد تكون لمطلق الجمع  ،و قد تكون للمعية  ،و قد تكون
ي معنًى
للترتيب  ،أما مطلق الجمع فال يمكن الحمل عليه ؛ ألنه إنما يُح َمل عليه عند جواز العمل بأ ّ
من معانيه  ،و ال يمكن ھنا العمل بذلك ؛ ّ
ألن الحكم الشرعي في حالة الحمل على المعية مخالف
للحكم في حالة الحمل على الترتيب  ،و ال يمكن جمعھما في حكم واحد  ،و أما المعية فمرجوحة
بداللة الصيغة ؛ إذ لو أراد القائل الجمع ألمكنه بلفظ واحد  ،فكان عدوله عن األسھل م َع تم ﱡكنه منه
قرينة إرادة الترتيب .
ثانيًا :سؤال المتكلم عن ُمراده  ٢٤١أو معرفة وصفه وحاله .
ثالثًا :عُرف الكالم و عادته .

راب ًعا:

مح ّل الكالم ْ ،
بأن يقبل محل الكالم أحد معاني الواو دون غيره من المعاني  ،و مثال ذلك

أن تزوّجت و طلقت  ) :تزوّجتك و أنت م َ
قول رجل المرأة يريد الزواج بھا و قد سبق لھا ْ
طلّقة أو
ُ
قبلت (  ،فالواو ھنا إ ّما ْ
أن تكون للحال  ،فيكون المعنى :تزوّجتك في حال
وأنت طالق  .فأجابته :
ُكميْن :األول طلب الزواج منھا  ،و
أ ّنك مطلّقة  ،و إ ّما أنْ تكون لالبتداء  ،فيكون قا ِ
صدًا إنشا َء ح َ
الثاني طالقھا  ،و الترجيح في ھذه الحالة يكون باستبعاد َكوْ ن الواو لالبتداء ؛ لعدم قَبول مح ّل الكالم
ھذا المعنى ؛ إذ كيف يوقع الرج ُل طالقًا على امرأ ٍة ل ْم تصبحْ زوجته بع ُد ؟!

سا:
خام ً

ق إال الترجيح حسب
إذا لم نھت ِد للمعنى المراد عن طريق أحد الم َر ّج َحات السابقة  ،لم يب َ

المعنى األشھر للواو و األكثر استخدا ًما  ،وقد تبيّن باستقراء أج َر ْته الباحثة ّ
أن معاني الواو تترتّب
من األشھر إلى األق ّل شھرة ً حسب الترتيب اآلتي :

 ٢٤٠انظر السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،١ص.١٦٣
 ٢٤١انظر المصدر نفسه.

المعاني الحقيقية:
 (١مطلق الجمع ،وعطف الجمل فيه أشھر من عطف المفردات.
 (٢الحال.
 (٣االبتداء.
 (٤االعتراض.
 (٥المدح أو الجحود.

المعاني المجازية:
ْ (١
أن تأت َي الواو بمعنى "الباء".
ْ (٢
أن تأت َي الواو للترتيب.
ْ (٣
أن تأت َي الواو بمعنى "مع".
ْ (٤
أن تفيد الواو عكس الترتيب.
ْ (٥
أن تأت َي الواو بمعنى "أو".
ْ (٦
أن تأت َي الواو بمعنى "إلى".

ومن أمثلة الترجيح:

المثال األول:

قال تعالى É=≈tGÅ3ø9$# ‘Πé& £èδ ìM≈yϑs3øt’Χ ×M≈tƒ#u çµ÷ΖÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# y7ø‹n=tã tΑt“Ρr& ü“Ï%©!$# uθèδ... " :

3 Ï&Î#ƒÍρù's? u!$tóÏGö/$#uρ ÏπuΖ÷GÏ ø9$# u!$tóÏGö/$# çµ÷ΖÏΒ tµt7≈t±s? $tΒ tβθãèÎ6®KuŠsù ÔV÷ƒy— óΟÎγÎ/θè=è% ’Îû tÏ%©!$# $¨Βr'sù ( ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ãyzé&uρ
HωÎ) ã©.¤‹tƒ $tΒuρ 3 $uΖÎn/u‘ Ï‰ΖÏã ôÏiΒ @≅ä. ÏµÎ/ $¨ΖtΒ#u tβθä9θà)tƒ ÉΟù=Ïèø9$# ’Îû tβθã‚Å™≡§9$#uρ 3 ª!$# āωÎ) ÿ…ã&s#ƒÍρù's? ãΝn=÷ètƒ $tΒuρ

& ] " ∩∠∪ É=≈t6ø9F{$# (#θä9'ρéآل عمران . [ ٧ :
الواو في قوله " :و الراسخون " تدل على أحد أمرين :
 (١الجمع بين لفظ الجاللة و كلمة " الراسخون "  ،وتكون في ھذه الحالة وا َو الجمع بين
المفردات .

 (٢الجمع بين جملة " فأما الذين في قلوبھم زيغ فيت ّبعون ما تشابه منه "  ،و بين جملة
"الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا "  ،و الوا ُو في ھذه الحالة وا ُو
االستئناف _ أي واو ربط الجمل .
الترجيح:
 (١المعنيان حقيقيان.
 (٢قرائن السياق:
أ( قوله تعالى  " :فأما الذين في قلوبھم زيغ " يُفھَم منه وجود َ
ط َرف آخَر  ،و يُقَ ﱠدر ِبجملة :و
أما الراسخون في العلم ّ ،
فإن " أما " أداةُ تفصيل .٢٤٢
ب( يقول تعالى  " :يقولون كل من عند ربنا "  ،أي أنھم يؤمنون بالمحكم و يؤمنون بالمتشابه ،
و رغم فھمھم المحكم و عدم فھم المتشابه فإنھم يقولون ":كل من عند ربنا " ،أي ما علمنا
و ما لم نعلم .
 (٣يقوي األدلةَ السابقةَ و يدعمھا ّ
أن استخدام واو مطلق الجمع في االستئناف أشھر منه في
عطف المفردات .
و ألبي بكر الجصاص في تفسير اآلية كالم يوفق بين االحتمالين برأي وسط  ،حيث
يقول  :و الذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من االحتمال أن يكون تقديره  ) :و ما يعلم تأويله
جميعه إال ﷲ  ،و أما الراسخون في العلم فيعلمون تأويل بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا (
ب لھم من الداللة عليه في بنائه على ال ُمح َكم و َردﱢه إليه  ،و ما لم يُج َعل لھم سبيل
ص َ
 ،يعني ما نُ ِ
إلى علمه  ،فإذا علموا تأويل بعضه و لم يعلموا تأويل بعضه اآلخر قالوا آمنا بالجميع . ٢٤٣
المثال الثاني :لو أقسم شخص _في نھار أحد األيام_ قائال) :وﷲ ال آكل غدًا والشمس طالعة(،
فالواو ھنا تحتمل أحد معنيين :الحال ،ومعنى الجملة يكون :ال آكل غدًا حال طلوع الشمس؛ فيحنث
فقط ْ
إن أكل في نھار اليوم المق َسم عليه.
و االبتداء ،ويكون معنى اليمين حينھا :ال آكل غدًا مطلقًا ،والشمس اآلن طالعة؛ فيحنث ْ
إن أكل في
نھار اليوم التالي أو ليلته .فإنْ لم يبيّن القائل قصده من اليمين حملت الواو على الحال؛ ألنه المعنى
األشھر.

 ٢٤٢انظر ابن ھشام ،مغني اللبيب ،ج ،١ص.٥٧
 ٢٤٣انظر الجصاص  ،أحكام القرآن  ،ج ، ٢ص . ٢٨٤ ، ٢٨٣

المثال الثالث :لو قال رجل ) :زوجتي طالق و ھي ناشز (  ،فالواو إ ّما حالية ؛ فيتعلق الطالق
ناش ًزا ِفعال ً
بنشوز الزوجة ُوجودًا و َع َد ًما  ،و إ ّما استئنافية ؛ فيقع الطالق حاال و ْ
إن لم تَ ُكن الزوجة ِ
ُحمل عليه عند انعدام قرين ِة إراد ِة الحال .
 .و االستئناف أشھر ؛ في َ
المثال الرابع :لو قال لزوجته  ) :اقبضي جميع المال الذي على فالن و أنت طالق (  ،فإن الواو
تحتمل الحال  ،ويفيد عدم وقوع الطالق في ھذه الحال  ،كما تحتمل االبتداء  ،و يفيد وقوع الطالق
حاالً قبضت الزوجة المال أو لم تقبضه  ،فيُسأل المتكلم عن مراده و يؤخذ بنيته  ، ٢٤٤فإن لم تُع َرف

نيّته  ،حملنا الواو على الحال ألنه أشھر .

 ٢٤٤انظر السرخسي  ،المبسوط  ،ج  ، ٢٢ص . ٥٦ ، ٥٥

الخاتمة
الحمد  ربﱢ العالمين  ،و الصالة و السالم على رسول ﷲ خير الخلق أجمعين  .وبعد،
تتل ﱠخص أھ ّم نتائج البحث باآلتي:
 -١عندما تُستخدم الواو بمعنى حرف آخ َر من حروف المعاني ،فإنھا تَكتَ ِسب بعض
دالالت الحرف اآلخر إضافة إلى دالالتھا األصلية.
 -٢إذا َرجّحْ نا حسب شھرة معاني الواو _بترجيح األشھر على األقل شھرة_ فإنه لن
معان مح ﱠددة،
ض َع الكالم إلفادة
ض ٌع ُمجْ َمل للواو وھذا ھو األصل؛ إذ ُو ِ
يبقى َمو ِ
ٍ
والتعبير بدقة َع ﱠما في النفس ،ال ليكون ُمج َمال .وتظھر أھمية ھذا المر ﱢجح أكث َر ما
تظھر عند انعدام ال ُم َر ﱢج َحات األخرى.
معان حقيقية و أخرى مجازية ؛ و واو العطف حقيقة في مطلق الجمع مجاز
 -٣للواو
ٍ
في غيره ؛ بدليل :
أ -إن إفادتھا كل المعاني على سبيل الحقيقة اشتراك  ،و المجاز أولى منه .
ب  -إن للمعاني المجازية _ للواو _ حروفًا تفيدھا على الحقيقة  ،فإن ُح ِملت الواو عليھا حقيقةً
حصل لبس و أسقطنا فائدة الوضع .
ت  -لو قلنا إنّ حروف المعاني ال تفيد معنًى إال بالسياق  ،لكان تعدّد ھذه الحروف عبثا ؛ ألنه
لما كان ھناك
كان يمكن االستعاضة عنھا كلھا بحرف واحد يفيد معنًى حسب السياق  ،و َ
داع لھذا العدد الكبير من الحروف .
ٍ
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فھرس األحاديث النبوية الشريفة

طرف الحديث النبوي الشريف
صلوا كما رأيتموني أصلي
ابدؤوا بما بدأ ﷲ به
َمنْ يُطع ﷲ و رسوله فقد
َرشَد

رقم الصفحة
١٢
١٢
١٣

فھرس تراجم األعالم

رجم له
العالم ال ُمت َ
األرموي
تاج الدين
ّ
شمس الدين األصفھاني
العكبري
أبو البقاء
ّ
ابن قُطلوبُغا
أبو جعفر الما َلقي ّ◌
علي بن محمد الھروي

رقم الصفحة
١٩
١٧
٧
٥٧
٢٣
٥٢

قائمة المصادر والمراجع
أوال :المصادر
كتب التفسير:
-١

صاص)ت٣٧٠ھـ(  ،أحكام القرآن  ،ت محمد قمحاوي  ،دار
أحمد بن علي الرازي الج ّ

إحياء التراث العربي  ،بيروت ١٤٠٥ ،ھـ = ١٩٨٥م  ،ج ، ٢ص . ٢٨٤ ، ٢٨٣
-٢

حسين بن أبي العز الھمذاني )ت  ٦٤٣ھـ(  ،الفريد في إعراب القرآن المجيد  ،ت د.محمد

النمر  ،ط ، ١دار الثقافة ١٤١١ ،ھـ = ١٩٩١م  ،م ، ١ص . ٤٨٠
-٣

محمد الطاھر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار سُحنون ،تونس.
محمود بن عمر جار ﷲ الزمخشري )ت٥٣٨ھـ(  ،الكشاف عن حقائق

-٤

غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ت محمد عبد السالم شاھين ،ط ،١دار الكتب
العلمية ،بيروت١٤١٥ ،ھـ=١٩٩٥م.

كتب الحديث:
-٥

أحمد بن حجر العسقالني)ت٨٥٢ھـ( ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،راجعه

قصي ُمحب الدين الخطيب ،رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،١دار الريان
للتراث ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ=١٩٨٦م  ،ج ،١كتاب العلم ،باب العلم والعظة بالليل.
_أحمد بن حجر العسقالني)ت٨٥٢ھـ( ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري،

شرحه وصحح

تجاربه وحققه محبّ الدين الخطيب ،رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبّه على أرقامھا
محمد فؤاد عبد الباقي ،راجعه قصي ُمحب الدين الخطيب ،ط ،١دار الريان للتراث ،القاھرة،
١٤٠٧ھـ=١٩٨٧م ،ج.١٣

-٦

أحمد بن شعيب النسائي)ت٢٧٩ھـ( ،السنن الكبرى ،ت د.عبد الغفار البنداري وسيّد

كسروني حسن ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١١،ھـ=١٩٩١م ،ج.٢
-٧

مسلم بن الحجاج النيسابوري)ت ٢٦١ھـ( ،صحيح مسلم ،ت د.موسى شاھين الشين

و د.أحمد عمر ھاشم ،ط ،١مؤسسة عز الدين ،بيروت١٤٠٧ ،ھـ=١٩٨٧م ،م.٢

كتب اللغة:
-٨

أحمد بن فارس بن زكريا)ت٣٩٥ھـ( ،معجم مقاييس اللغة ،ت عبد السالم محمد

ھارون ،دار الفكر١٣٩٩ ،ھـ=١٩٧٩م.
-٩

أحمد بن محمد الفيومي)ت٧٧٠ھـ( ،المصباح المنير ،مكتبة لبنان،

بيروت،

.١٩٨٧.
-١٠

جالل الدين بن عبد الرحمن القزويني)ت٧٣٩ھـ( ،اإليضاح في علوم البالغة ،ت

د.علي بو ملحم ،ط ،٢دار ومكتبة الھالل ،بيروت١٩٩١ ،م.
-١١

جمال الدين بن مكرم بن منظور )ت٧١١ھـ( ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.

-١٢

شرف الدين بن محمد الطيبي)ت٧٤٣ھـ( ،التبيان في علم المعاني والبديع والبيان،

ت د.ھادي الھاللي ،عالم الكتب ،مكتبة النھضة العربية.
-١٣

عبد الرحمن بن عبد ﷲ السھيلي )ت٥٨١ھـ(  ،نتائج الفكر في النحو ،ت د.محمد

إبراھيم البنّا ،دار الرياض ،الرياض.
-١٤

عبد القاھر الجرجاني)ت  ٤٧٤ھـ( ،دالئل اإلعجاز ،مكتبة سعد الدين ،دمشق.

-١٥

يحيى بن حمزة العلوي ،الطراز المتض ّمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،

أشرفت على مراجعته جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

كتب التراجم و التاريخ :
-١٦

أحمد بن حجر العسقالني ) ت  ٨٥٢ھـ (  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،ت د.

محمد خان  ،ط  ، ٢مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر أباد_الھند ١٩٧٢ ،م .
-١٧

ابن العماد )ت  ١٠٨٩ھـ(  ،شذرات الذھب في أخبار من ذھب  ،ط  ، ٢دار المسيرة ،

بيروت ١٣٩٩ ،ھـ = ١٩٧٩م .
-١٨

عماد الدين إسماعيل بن كثير  ،البداية و النھاية ،ت د .عبد ﷲ التركي  ،ط  ، ٢دار

عالم الكتب  ،الرياض ١٤٢٤ ،ھـ=٢٠٠٣م .
-١٩

ابن قاضي شھبة )ت  ٨٥١ھـ(  ،طبقات الشافعية  ،ت د .الحافظ عبد العليم خان ،

ط  ، ١عالم الكتب  ،بيروت  ١٤٠٧ ،ھـ .
-٢٠

محمد بن أحمد الذھبي )ت ٧٤٨ھـ( ،سير أعالم النبالء ،ت شعيب األرناؤوط  ،و

محمد العرقسوسي  ،ط  ، ٩مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ١٤١٣ ،ھـ.
-٢١

مصطفى بن عبد ﷲ القسطنطيني ) ت  ١٠٦٧ھـ(  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب و

الفنون  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ١٤١٣ ،ھـ = ١٩٩٢م .

كتب أصول الفقه:
-٢٢

آل تيمية عبد السالم بن تيمية)ت٦٥٢ھـ(،وعبد الحليم بن عبد السالم)ت٦٨٢ھـ(،وأحمد بن

عبد الحليم بن عبد السالم)ت٧٢٨ھـ(،المس ّودة في أصول الفقه)،سلسلة الرسائل الجامعية ،(١٤ت
د.أحمد الذروي،ط،١دار الفضيلة،الرياض،دار ابن حزم،بيروت١٤٢٢ ،ھـ=٢٠٠١م.
-٢٣

إبراھيم بن علي الشيرازي)ت٤٧٦ھـ(،اللمع في أصول الفقه،ت محيي الدين مستو

ويوسف علي بديوي،ط١٤١٦ ،١ھـ=١٩٩٥م.
-٢٤

أحمد بن برھان البغدادي)ت٥١٨ھـ(،الوصول إلى األصول،ت د.عبد الحميد أبو

زنيد،مكتبة المعارف،الرياض١٤٠٣،ھـ=١٩٨٣م.
-٢٥

صاص)الفصول في
أحمد بن علي الرازي الج ّ
صاص )ت٣٧٠ھـ(،أصول الج ّ

األصول(،ضبط نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه د.محمد محمد تامر،ط،١منشورات
محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٢٠،ھـ=٢٠٠٠م.
-٢٦

ابن أمير الحاج )ت٨٧٩ھـ( ،التقرير والتحبير شـرح تحريـر الكمـال بن الھمـام.

-٢٧

أيوب بن موسى الحسيني الكفَوي)ت١٠٩٤ھـ( ،ال ُكلّيّات ،ت د.عدنان درويش ومحمد

المصري ،ط،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤١٢،ھـ=١٩٩٢م.
-٢٨

بدر الدين بن بَھادر الزركشي)ت٧٩٤ھـ( ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ت د.محمد

محمد تامر ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي بيضون١٤٢١ ،ھـ=٢٠٠٠م.
-٢٩

تاج الدين محمد بن الحسين األرموي)ت ھـ( ،الحاصل من المحصول في أصول الفقه ،ت

عبد السالم أبي ناجي ،ط ،١دار المنار اإلسالمي ،بنغازي _ليبيا٢٠٠٢ ،م.
-٣٠

تقي الدين أبو البقاء الفتوحي ،شرح الكوكب المنير ،ت محمد حامد الفقي،ط،١مطبعة السنة

المحمدية،القاھرة١٣٧٢،ھـ=١٩٥٣م.
-٣١

جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي)ت٧٧٢ھـ(،التمھيد في تخريج الفروع على األصول،ت

محمد

الكتب

إسماعيل،ط،١منشورات

حسن

محمد

علي

بيضون،دار

العلمية،بيروت١٤٢٥،ھـ=٢٠٠٤م.
-٣٢

جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي)ت٧٧٢ھـ(،الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقھية

على

العلمية،بيروت،

المسائل

النحوية،ت

محمد

حسن

إسماعيل،ط،١دار

الكتب

١٤٢٥ھـ=٢٠٠٤م.
_اإلسنوي )ت٧٧٢ھـ(  ،الكوكب الدري فيما يتخرّج على األصول النحوية من الفروع الفقھية ،ت
د.محمد حسن عوّاد ،ط ،١دار ع ّمار ،ع ّمان١٤٠٥ ،ھـ=١٩٨٥م.
 -٣٣حسن بن محمد العطّار )ت١٢٥٠ھـ(  ،حاشية العطار على جمع الجوامع ،وبھامشه تقرير
عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع،ومعھما تقريرات محمد علي بن حسين المالكي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
-٣٤

الحسين الكيالني ابن قاوان )ت٨٨٩ھـ( ،التحقيقات في شرح الورقات ،ت د.الشريف سعد

الشريف ،ط ،١دار النفائس ،ع ّمان١٤١٩ ،ھـ=١٩٩٩م.
-٣٥

زكريا األنصاري الشافعي )ت٧٢٦ھـ( ،غاية الوصول شرح لب األصول ،دار الكتب

العربية الكبرى ،مصر.
-٣٦

زين الدين بن إبراھيم ابن نجيم )ت٧٩٠ھـ(  ،فتح الغفّار بشرح المنار ،راجعه محمود أبو

دقيقة ،ط ،١مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر١٣٥٥ ،ھـ=١٩٣٦م.
-٣٧

زين الدين قاسم بن قطلوبُغا )ت٨٧٩ھـ( ،شرح مختصر المنار ،ت د.زھير بن ناصر

الناصر ،ط ،١دار ابن كثير ،دمشق/بيروت ،دار الكلم الطيب ،بيروت١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م.

-٣٨
أصول

سعد الدين بن عمر التفتازاني)ت٧٩٢ھـ(،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في
الفقه،ضبطه

وخرّج

آياته

وأحاديثه

زكريا

عميرات،ط،١دار

الكتب

العلمية،بيروت١٤١٦،ھـ=١٩٩٦م.
-٣٩

السمعاني )ت٤٨٩ھـ( ،قواطع األدلة في األصول،ت محمد حسن ھيتو،ط،١مؤسسة

الرسالة،بيروت١٤١٧،ھـ=١٩٩٦م.
-٤٠

سيف الدين علي اآلمدي)ت٦٣١ھـ(،اإلحكام في أصول األحكام ،راجعھا ودققھا جماعة من

العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٠٠،ھـ=١٩٨٠م.
-٤١

شمس الدين بن عبد الرحمن األصفھاني)ت٧٤٩ھـ( ،شرح المنھاج للبيضاوي في علم

األصول،ت د.عبد الكريم النملة،مكتبة الرشيد،الرياض.
-٤٢

شھاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت٦٨٤ھـ( ،نفائس األصول في شرح المحصول،

ت عادل عبد الموجود وعلي معوّض ،قرظه أ.د عبد الفتّاح أبو ِس ّنة ،ط ،٣المكتبة العصرية،
صيدا_بيروت١٤٢٠ ،ھـ=١٩٩٩م.
-٤٣

شھاب الدين بن أحمد الزنجاني )ت٦٥٦ھـ( ،تخريج الفروع على األصول ،ت د.محمد

أديب الصالح ،ط ،١مكتبة العبيكان ،الرياض١٤٢٠ ،ھـ=١٩٩٩م.
-٤٤

عبد العلي بن نظام الدين األنصاري)ت ھـ( ،فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في

أصول الفقه)المطبوع مع كتاب المستصفى( ،ط ،١المطبعة األميرية ،مصر١٣٢٢ ،ھـ.
-٤٥

عبد القادر بن أحمد بن بدران)ت ھـ( ،المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل،ت محمد

أمين ض ّناوي،ط،١دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٧ ،ھـ=١٩٩٦م.
-٤٦

عبد الملك بن عبد ﷲ بن يوسف )إمام الحرمين الجويني( )ت٤٧٨ھـ( ،البرھان في أصول

الفقه ،ت د.عبد العظيم الديب ،ط١٣٩٩ ،١ھـ.
-٤٧

عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي )ت٧٤٧ھـ( ،التنقيح في أصول الفقه)المطبوع مع شرح

التلويح على التوضيح(.
-٤٨

عالء الدين عبد العزيز البخاري)ت٧٣٠ھـ( ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم

البزدوي ،طبعة جديدة باألوفست،دار الكتاب العربي،بيروت١٣٩٤،ھـ=١٩٧٤م.
-٤٩

عالء الدين بن اللحام البعلي )ت٨٠٣ھـ(،القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بھا من

األحكام الفرعية  ،ضبطه وص ّححه محمد شاھين،دار الكتب العلمية،بيروت.
-٥٠

علي بن أحمد بن حزم )ت٤٥٦ھـ(  ،اإلحكام في أصول األحكام ،ق ّدم له أ.د إحسان عبّاس،

ط ،١دار اآلفاق الجديدة ،بيروت١٤٠٠ ،ھـ=١٩٨٠م.

-٥١

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل )ت٥١٣ھـ( ،الواضح في أصول الفقه ،ت د.عبد ﷲ

التركي ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤٢٠،ھـ=١٩٩٩م.
-٥٢

علي بن محمد الجرجاني)ت٨١٦ھـ( ،التعريفات ،ت إبراھيم اإلبياري،ط،٢دار الكتاب

العربي ،بيروت ١٤١٣،ھـ=١٩٩٢م.
-٥٣

فخر الدين بن عمر الرازي)ت٦٠٦ھـ(،المحصول في علم أصول الفقه ،ت د.طه العلواني،

ط ،٢مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤١٢،ھـ=١٩٩٢م.
-٥٤

فخر الدين بن عمر الرازي)ت٦٠٦ھـ( ،المعالم في أصول الفقه ،ت علي محمد عوض

وعادل أحمد عبد الموجود ،دار عالم المعرفة ،مؤسسة مختار ،القاھرة١٤١٤ ،ھـ=١٩٩٤م.
-٥٥

محمد أمين أمير بادشاه الحسيني)ت ھـ( ،تيسير التحرير ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

وأوالده ،مصر١٣٥٠ ،ھـ.
-٥٦

محمد األمين بن المختار الشنقيطي)ت ھـ( ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر البن

قدامة ،من مطبوعات الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة.
-٥٧

محمد بن أبي سھل السرخسي)ت٤٩٠ھـ( ،أصول السرخسي ،ت أبي الوفا األفغاني ،ط،٢

دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،بيروت١٤٢٦ ،ھـ=٢٠٠٥م.
-٥٨

محمد بن الطيب الباقالني)ت٤٠٣ھـ( ،التقريب واإلرشاد الصغير ،ت عبد الحميد أبو زنيد،

ط ،١مؤسسة الرسالة١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م.
-٥٩

محمد بن الطيب البصري)ت٤٣٦ھـ( ،المعتمد في أصول الفقه ،ت محمد حميد ﷲ وعاونه

محمد بكر وحسن حنفي ،المعھد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق١٣٨٤ ،ھـ=١٩٦٤م.
-٦٠

محمد بن عب ّاد ال ِعجلي األصفھاني)ت٦٥٣ھـ( ،الكاشف عن المحصول في علم األصول،

ت عادل عبد الموجود ،وعلي معوّض ،قدّم له أ.د محمد عبد الرحمن مندور ،ط ،١دار الكتب
العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي بيضون١٤١٩ ،ھـ=١٩٩٨م.
-٦١

محمد بن محمد الغزالي)ت٥٠٥ھـ( ،المستصفى في علم األصول ،طبعه وصححه محمد

عبد الشافي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٣م.
-٦٢

محمد بن محمد الغزالي ،المنخول من تعليقات األصول،ت محمد حسن ھيتو،ط.١

-٦٣

موفق الدين بن أحمد بن قدامة)ت٦٢٠ھـ( ،روضة الناظر و ُجنة ال ُمناظر ،ط ،٥المطبعة

السلفية ،القاھرة١٣٩٥ ،ھـ.
-٦٤

نجم الدين أبو الربيع سليمان الطوفي)ت٧١٦ھـ(،شرح مختصر الروضة ،ت د.عبد ﷲ

التركي ،ط ،١مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤١٠ ،ھـ=١٩٩٠م.

-٦٥

نظام الدين بن إسحق الشاشي)ت٣٤٤ھـ( ،أصول الشاشي،وبھامشه عمدة الحواشي لمحمد

الكنكوھي ،ت عبد ﷲ محمد الخليلي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ،منشورات محمد علي
بيضون١٤٢٤ ،ھـ=٢٠٠٣م.

كتب المذاھب الفقھية:
الفقه الحنفي:
-٦٦

أحمد الطحطاوي  ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح  ،مطبعة خالد بن الوليد  ،دمشق

١٣٨٩ ،ھـ .
-٦٧

محمد بن الحسن الشيباني )ت  ١٨٩ھـ(  ،األصل  ،ت أبي الوفاء األفغاني  ،ط  ، ١عالم

الكتب  ،بيروت ١٤١٠ ،ھـ = ١٩٩٠م
-٦٨

محمد بن أبي سھل السرخسي )ت  ٤٩٠ھـ(  ،المبسوط  ،ت محمد حسن إسماعيل  ،ق ّدم له

د .كمال العناني  ،ط  ، ١دار الكتب العلمية  ،منشورات محمد علي بيضون  ،بيروت ١٤٢١ ،ھـ =
٢٠٠١م.
الفقه الشافعي:
-٦٩

محمد بن إدريس الشافعي )ت  ٢٠٤ھـ(  ،األم  ،ت د .أحمد بدر الدين حسون ،دار قتيبة  ،م

.٨
الفقه الحنبلي:
-٧٠

عبد ﷲ بن أحمد بن قدامة،المغني،مكتبة الرياض الحديثة،الرياض١٤٠١،ھـ=١٩٨١م  ،ج

 ، ٧ص . ١٣٠

كتب النحو العربي:
-٧١

أحمد بن عبد النور المالقي)ت٧٠٢ھـ( ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،ت

د.أحمد الخرّاط ،ط ،٢دار القلم ،دمشق١٤٠٥ ،ھـ=١٩٨٥م.

-٧٢

جمال الدين محمد بن مالك)ت ٦٧٢ھـ( ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ،ت عدنان

عبد الرحمن الدوري ،مطبعة العاني ،بغداد ،وزارة األوقاف)إحياء التراث اإلسالمي(،
١٣٩٧ھـ=١٩٧٧م.
-٧٣

الحسن بن قاسم المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني  ،ت د.فخر الدين قباوة  ،و

محمد فاضل  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .
-٧٤

ض َرب من لسان العرب،ت د.مصطفى النماس،
أبو حي ّان األندلسي)ت٧٤٥ھـ(،ارتشاف ال ﱠ

ط ،١مطبعة المدني ،القاھرة١٤٠٨ ،ھـ=١٩٨٧م.
-٧٥

الخليل بن أحمد الفراھيدي)ت ھـ( ،الجمل في النحو ،ت د.فخر الدين قباوة ،ط ،١مؤسسة

الرسالة ،بيروت١٤٠٥ ،ھـ=١٩٨٥م.
-٧٦

صالح الدين بن كيكلدي العالئي)ت٧٦١ھـ( ،الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،ت

د.حسن موسى الشاعر ،ط ،١دار البشير ،ع ّمان١٤١٠ ،ھـ=١٩٩٠م.
-٧٧

عبد ﷲ جمال الدين بن ھشام )ت٧٦١ھـ( ،أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ،ت

الفاخوري ،ط ،١دار الجيل ،بيروت١٤٠٩ ،ھـ=١٩٨٩م.
-٧٨

عبد ﷲ جمال الدين بن ھشام )ت٧٦١ھـ( ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ت الفاخوري،

دار الجيل ،بيروت.
_ابن ھشام  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ت محمد محيي الدين عبد الحميد،مطبعة المدني،
القاھرة.
-٧٩

عبد ﷲ بن الحسين العكب َري)ت٦١٦ھـ( ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،ط ،١دار الفكر،

دمشق١٤١٦ ،ھـ=١٩٩٥م.
-٨٠

علي بن عيسى الر ّماني)ت٣٨٤ھـ( ،معاني الحروف ،ت د.عبد الفتاح شلبي ،دار نھضة

مصر ،القاھرة.
-٨١

علي بن محمد الھروي)ت ھـ( ،األزھية في علم الحروف ،ت د.عبد المعين الملّوحي ،ط،٢

١٤٠١ھـ=١٩٨١م.
-٨٢

المزني)ت ھـ( ،الحروف ،ت د.محمود حسني محمود ،و د.محمد حسن عواد ،ط ،١دار

الفرقان ،عمان١٤٠٣ ،ھـ=١٩٨٣م.
-٨٣

محمد بن الخطيب الموزعي )ابن نور الدين( )ت٨٢٥ھـ( ،مصابيح المغاني في حروف

المعاني ،ت د.عائض العمري ،ط ،١دار المنار١٤١٤ ،ھـ=١٩٩٣م.
-٨٤

محمود بن عمر جار ﷲ الزمخشري )ت  ٥٣٨ھـ(  ،المفصل في صنعة اإلعراب  ،ت

د.علي بو ملحم  ،دار و مكتبة الھالل  ،بيروت  ،ص . ٤٨٦ ، ٤٨٥
-٨٥

يوسف بن علي ال ﱠس ّكاكي )ت٦٢٦ھـ( ،مفتاح العلوم ،المطبعة المدنية،مصر.

_يوسف بن علي السكاكي  ،مفتاح العلوم ،المطبعة الميمنية ،مصر.

ثانيًا :المراجع
-٨٦

إلياس ديب ،أساليب التأكيد في اللغة العربية ،دار الفكر العربي ،بيروت.

-٨٧

حسين ارشيد األسود العظامات ،أسلوب الجملة التفسيرية في القرآن الكريم)دراسة

تركيبية داللية( ،ط ،١المكتبة الوطنية٢٠٠٢ ،م.
-٨٨

خلفان بن جميل السيابي ،فصول األصول ،وزارة التراث القومي والثقافة ،عُمان،

١٤٠٢ھـ=١٩٨٢م.
-٨٩

دياب سليم عمر ،دور حروف العطف في استنباط األحكام من مصادرھا الشرعية ،دار

الھدى ،مصر١٤٠٨ ،ھـ=١٩٨٨م.
-٩٠

سامي عطا حسن ،الجملة المعترضة في القرآن الكريم مواضعھا ودالالتھا.

-٩١

عبد الرؤوف محمد عثمان ،أنموذج من النحو الميداني في فتح الباري بشرح صحيح

البخاري ،ط ،١دار الطباعة المحمدية ،القاھرة١٤١٣ ،ھـ=١٩٩٢م.
-٩٢

عبد السالم محمد ھارون ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،دار الجيل ،بيروت،

١٤١٠ھـ=١٩٩٠م.
-٩٣

عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،دار النھضة العربية ،بيروت.

-٩٤

عبد القادر عبد الرحمن السعدي ،أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من

آيات القرآن التشريعية ،ط ،١وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،إحياء التراث اإلسالمي ،العراق،
١٤٠٦ھـ=١٩٨٦م.
-٩٥

عبد ﷲ السالمي ،طلعة الشمس على األلفية ،ط ،٣وزارة التراث القومي والثقافة،سلطنة

عمان١٤١٣،ھـ=١٩٩٣م.
-٩٦

عبد المتعال الصعيدي ،البالغة العالية ،ت د.عبد القادر حسين ،مكتبة اآلداب)المطبعة

النموذجية(.

-٩٧

محمد حسن الشافعي في تحقيقه إلرشاد الفحول ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم

األصول ،محمد بن علي الشوكاني)ت١٢٥٠ھـ(،ت محمد حسن إسماعيل،ط،١دار الكتب
العلمية،بيروت١٤١٩،ھـ=١٩٩٩م.
-٩٨

محمد خير الدين رزالي ،داللة حروف العطف والجر عند النحاة واألصوليين وأثرھا في

فھم النص التشريعي ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة آل البيت ،المفرق٢٠٠٠ ،م.
-٩٩

محمد محمد أبو موسى ،دالالت التراكيب)دراسة بالغية( ،ط ،٢دار التضامن/مكتبة وھبة،

القاھرة١٤٠٨ ،ھـ=١٩٨٧م.
 -١٠٠محمود توفيق سعد ،حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه ،منشأة المعارف،
االسكندرية.
 -١٠١محمود توفيق سعد ،مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر ،ط ،١مطبعة األمانة ،مصر،
١٤١٣ھـ=١٩٩٣م.

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.

