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Abstract
This research dealt with the impact of (Al Waw) on the Building of Quranic stories, "The Story
of the men cave as a model, which is an analytical study. The aim of this research is to highlight the
impact of (Al Waw) in the construction of Quranic stories, The researcher has used the descriptive,
analytical. The researcher reached number of results: The (Waw) followed in the story of men cave as
noun as represented in (Al Waw) of plural form, which appeared thirty position, nominated by
pronouns, in affirmative form nominated by nouns that characterized by adjectives and precedents. The
(Waw) also showed as building letter and meaning letter. The impact of the (Waw) in the story of the
men of cave is divided into two parts: a materialistic impact: represented in the building of one hundred
and two words of this story. And the moralistic impact: that results in the mention of some (Al Waw)
types, which led to the assertion, linkage, clarify the status, and resumption. And about deny
mentioning some types of (Al Waw) which remove some meanings such as precedents assertion and
denied some qualities on men of the cave.
Key words: Impact of( Al Waw) - Men of the cave - Quranic stories.
الملخص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
البحث
ف هذا
الكهف
أصحاب
ص ِة
تناول هذا
َّ  ِ"ق,آني
ُ
ُ
َ  َو َه َد،وهو ِد َ ْار َسة تَ ْحلِْيليَّة
ً
َ البحث
َ ,"أنموذجا
ّ أثر الواو في بناء القصص القُْر
ِ ِ
ِ أثر الو ِاو في
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ إلى إبر ِاز
,حليلي
 وانتهج فيه الباحث المنهج,آني
بناء
ِّ القصص القر
ّ الوصفي الت
ّ
ّ  واإلفادة م ْن ذلك في فهم القصص القُ ْر,آني
ٍ
َّ مجموعة من
قصة أصحاب الكهف متمثلةً في و ِاو الجمع التي وردت في ثالثين
صل فيه إلى
َّ اسما في
َّ وتَ َو
ُّ النتائج؛
ً  ورود الواو:أهمها

َّ  ودالة على الثّبوت,ألنها من الضَّمائر
َّ  وهي معرفة,موضعا
 كما وردت حرفا, وتبيَّن هيئتها, ويخبر عنها وتُوصف,ألنها من األسماء
ً
 متمثل في بناء اثنتين ومائة من كلمات هذه:مادي
 أثر: انقسام أثر الواو في قصَّة أصحاب الكهف إلى قسمين.للمبنى وحرفًا للمعنى
ّ

 وعن عدم ذكر, واالستئناف, وبيان الهيئة,الربط
 وأثر.القصة
َّ
َّ , وهو ناتج عن ذكر بعض أنواع الواو:معنوي
ّ
ّ  و,مما أفضى إلى التَّوكيد
َّ مما
. وانتفاء بعض الصِّفات عن أصحاب الكهف,شف عن انتفاء بعض المعاني كتوكيد الخبر بالقسم
َّ بعض أنواعها
آني
ّ  القصص القر، أصحاب الكهف، أثر الواو:الكلمات المفتاحيَّة
المقدمة
ِ
ِ َ البحث ما يتعلّق بأثر
 مع مناقشة تصنيف.أنموذجا
قصة أصحاب الكهف
سيناقش هذا
َّ .آني
ُ
ً
ّ الواو في بناء القصص القر
.الواو فيها
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ثم َّ
وتحلل بغية الوصول
تصنف,
الوصفي
نتهج في هذا البحث المنهج
حيث تُعرض آراء العلماء فيما يتعلَّق بالواو ,ومن َّ
ّ
ُ
سي ُ
ُ
ّ
إلى رأي فيها .وتكمن أهميَّة هذا البحث في َّأنه يعالج َّ
مهمةً تتداخ ُل فيها أنواع الواو في العربيَّة ,بجانب ارتباطه بفهم القصص
قضيةً ّ
في القرآن الكريم.

ويهدف هذا البحث إلى:
َّ
الو ِاو في المستويين َّ
رفي في قصَّة أصحاب الكهف.
حوي و َّ
الن ّ
 .1معالجة ما يتعلق َ
الص ّ
ِ
 .2دراسة أثر َ ِ
آني من خالل قصَّة أصحاب الكهف.
الواو في بناء القصص القر ّ

الو ُاو في المستويين َّ
رفي:
حوي و َّ
الن ّ
الص ّ
أما الو ُاو في المستوى َّ
اسما ,أو حرفًا للمعنى ,وال تكون فعال من األفعال ,أي :قد تكون على قسمين من
حوي فقد
الن ِّ
َّ
ُ
تكون ً
أقسام الكلم الذي أشار إليه سيبويه بقوله( :فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى)( .)1وهو التَّقسيم نفسه الذي اتَّبعه َّ
النحويون من بعده
غير من أضاف الخالفة( .)2أو قد تكون الواو عالمةً لإلعراب ِّ
وتجيء دراسة ذلك كما يلي:
بالنيابة.
ُ
اسم
َّأوًال :الو ُاو ٌ

بعض َّ
النحويين وهي:
اسما في وزنين صرفيين من أوزان األفعال الخمسة ,أو األمثلة الخمسة كما يطلق عليها
ُ
تكون الواو ً
تفعالن ويفعالن وتفعلون ويفعلون وتفعلين( ,)3وهي التّي أشار إليها ابن ٍ
مالك في نظمه:
()4
ال ِن ُّ
َرْف ًعا َوتَ ْد ِع ْي َن َوتَ ْسأَلُ َونا
الن ْوَنا
اج َع ْل لَِن ْح ِو َي ْف َع َ ْ
َو ْ
والوزنان هماَ :ي ْف َعلُو َن وتَ ْف َعلُو َن ,و َّ
يعرب فاعال كما في قول اهلل تبارك وتعالى{ :فَِإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا َولَ ْن تَ ْف َعلُوا
الشرط أن تكون الواو ضمي ار
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ود َها َّ
فَاتَّقُوا َّ
ظاهر كما في لغة طيئ وأزد
ًا
اسما
اس َوا ْلح َج َارةُ أُعد ْ
الن َار الَّ ِتي َوقُ ُ
َّت ل ْل َكاف ِر َ
الن ُ
ين}[سورة البقرة ,اآلية ،]24:وأال يكون الفاعل ً
ِ
ِ
الزيدون .و ِم ْنها ِ
َّ ِ
النه ِار"( )وقَول َّ
شنوءة( )مثل :يفعلون َّ
الشاعر:
َ
الحديث" :يتعاقبون في ُكم َم َالئ َكة بِاللْيل ومالئكة بِ َّ َ
َ
َ
()5
ش ِت َراء ال ّن ِخيل أهلي ,ف ُكلُّ ُه ُم أَْل َوُم
وموَن ِني في ا ْ
َيلُ ُ
ٍ ()6
ِ ِ ِ
اعة َكما أَن "التَّاء" ِفي" :قَالَت" حرف َد ٌّ
وتسمى لغة" :أكلوني
ال على التَّأْنِيث.
َّ
َوهي ع ْند س َيب َوْيه حرف َدال على الْ َج َم َ َ
البراغيث"(.)7
حرف ِهجائي و ٍ
ٍ
احد هو حرف الواو.
ض ِع ِه على
السكون لمشابهته حرف المبنى في َو ْ
مبني على ّ
والواو في هذه الحال اسم ّ
ينون ,وال ينادى ,وال يحلَّى بي"ال".
وهو اسم له
الجر وال ُّ
خصوصيته إذ ال ُّ
يجر باإلضافة وال بالتَّبعيَّة ,وكذلك ال َّ
ّ
يجر بحروف ّ
( ) 1كتاب سيبويه( ,سيبويه) عمرو بن عثمان بن قنبر ,عبد السالم محمد هارون ,ط ,4مكتبة الخانجيّ  ,القاهرة1426 ,هـ 2006 -م ,ج ,1 :ص.12 :
( )2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ,عبد الرَّ حمن بن أبي بكر ،جالل الدِّين السُّيوطيّ  ,تحقيق :عبد الحميد هنداويّ  ,المكتبة ال َّتوفيقيَّة ,مصر( ,د.ط)( ,د.ت),
ج ,1 :ص.25:
( )3اللباب في علل البناء واإلعراب( ,العكبريّ ) أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبريّ البغداديّ  ,تحقيق :عبد اإلله النبهان ,دار الفكر ,دمشق,
َّ
الطبعة :األولى1416 ،هـ 1995م ,ج ,2ص.332 :
( )4شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك( ,بهاء الدين) عبد الرَّ حمن بن عبد هللا بن عقيل ,د.ط ,مطبعة دار ال ُّتراث ,القاهرة1420 ,هـ  ,1999 -ص.41 :
( ) قبائل من اليمن ,ورد في معجم البلدان ما نصُّه " :أقامت خثعم بن أنمار في منازلهم من جبال السراة وما واالها أو قاربها من البالد في جبل يقال له شنّ
وجبل يقال له بارق وجبال معهما ،حتى مرّت بهم األزد في مسيرها من أرض سبأ وتفرقهم في البلدان ،فقاتلوا خثعما فأنزلوهم من جبالهم وأجلوهم عن
مساكنهم ،ونزلها أ زد شنوءة غامد وبارق ودوس ،وتلك القبائل من األزد ،فظهر اإلسالم وهم أهلها وسكانها ".انظر :معجم البلدان ,شهاب الدين أبو عبد هللا
ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ,دار صادر ،بيروت ,ط1995 ،2 :م ,ج1 :ص.319 :
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمْ " :الم ََال ِئ َك ُة
هللا َ
( )إسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين ,وورد في مسند اإلمام أحمد بن حنبل برقمَ ,)8120( :ونصُّهَ :قا َل رَ سُو ُل ِ
ص َال ِة ْال َفجْ ِر َوص ََال ِة ْالعَ صْ ِرُ ،ث َّم َيعْ ُر ُج إِلَ ْي ِه الَّذِينَ بَا ُتوا فِي ُك ْمَ ،ف َيسْ أَلُ ُه ْم َ -وه َُو أَعْ لَ ُم : -
َار " َو َقالََ " :يجْ َت ِمعُونَ فِي َ
َي َتعَا َقبُونَ فِي ُك ْم :م ََال ِئ َك ٌة ِباللَّي ِْلَ ،وم ََال ِئ َك ٌة ِبال َّنه ِ
َ
ُّ
ُّ
َ
َ
صلونَ " انظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل
صلونَ َ ،وأت ْينا ُه ْم َو ُه ْم ُي َ
َك ْيفَ َترَ ْك ُت ْم عِ بَادِي؟ َف َقالُواَ :ترَ ْك َنا ُه ْم َو ُه ْم ُي َ
بن أسد الشيبانيّ  ,تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرين ,إشراف :عبد هللا بن عبد المحسن التركيّ  ,مؤسسة الرسالةَّ ,
الطبعة :األولى 1421 ،هـ
  2001م ج ,13ص.477 :( )5البيت ألميَّة بن أبي الصَّلت ,انظر / :معجم شواهد العربيَّة ,عبد السَّالم محمَّد هارون؛ ط ,3مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ د.ت ص.464 :
( )6كتاب سيبويه ,ج ,1ص.19 :
( )7إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبويّ  ,أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين ,تحقيق :عبد الحميد هنداوي ,مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع ,مصر ,ال َّطبعة :األولى1420 ،هـ 1999 -م ,ص.35 :
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ُّ
مسندا إليه ,وذلك َّ
ألنه الفاعل.
ويستدل على اسميَّته من ناحية َّأنه يكون
ً
ب .واو ضمير ُّ
الذ ُكور:
َ
ضمير ُّ
الذ ُك ِ
ِ
امواَ .وِهي اسم.
وو ُاو
ور كما في َن ْحوِّ :
الر َجال قَ ُ
َ
ِ
وذكر ابن هشام في مغني اللبيب َّ
تستَ ْعمل لغير ا ْل ُعقَ َالء إِذا نزلُوا
أن ْاأل ْ
َخفَش والمازنيَ قَاالَ :هي حرفَ ,وا ْلفَاعل مستترَ ,وقد ْ
م ْن ِزلَتهم ن ْحو قَوله ِ
اهلل تَ َعالَى
ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّها َّ
{ َحتَّى إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َواد َّ
ون}[سورة
ودهُ َو ُه ْم َال َي ْ
ان َو ُج ُن ُ
ش ُعُر َ
سلَ ْي َم ُ
الن ْم ِل قَا َل ْت َن ْملَ ٌة َيا أَي َ
ساك َن ُك ْم َال َي ْحط َم َّن ُك ْم ُ
الن ْم ُل ْاد ُخلُوا َم َ
َّ
ك لتوجيه ا ْلخطاب إِلَْي ِهم(.)1
النمل ,اآليةَ .]18 :وَذلِ َ

فاعال ,أو اسما لي(كان) أو إحدى أخواتها ,وذلك مثل ما في قوله تعالى{ :أَم تَقُولُ َ ِ ِ ِ
يم
وهذه الواو قد تقع في الكالم ً
ْ
ً
ون إ َّن إ ْبَراه َ
وِاسم ِ
ادةً ِع ْن َدهُ ِم َن اللَّ ِه َو َما اللَّ ُه
َعلَ ُم أَِم اللَّ ُه َو َم ْن أَ ْ
اع َ
ظلَ ُم ِم َّم ْن َكتَ َم َ
ش َه َ
َس َباطَ َكا ُنوا ُه ً
س َح َ
ص َار( قُ ْل أَأَ ْنتُ ْم أ ْ
اق َوَي ْعقُ َ
وب َو ْاأل ْ
يل َوِا ْ
ودا أ َْو َن َ
َ َْ
ِب َغ ِ
ون} [سورة البقرة ,اآلية ,]140 :واعراب ذلك كما يلي:
اف ٍل َع َّما تَ ْع َملُ َ
ٍ
الضم.
مبني على
ّ
(كانوا) :فعل ماض ناقص ّ
و(الواو) :اسم مبني في ِّ
محل رفع اسم كان.
ّ

(هودا) :خبر كان منصوب بي(كان) ,وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ً
حرف للمعنى
ثانيا :الو ُاو
ٌ
ً
ِ
الن ِ
الجر ,والحال ,والتَّوكيد ,وذلك على َّ
حو التَّالي:
يجيء الواو حرفًا لمعنى العطف ,و ِّ
ُ
(أ) واو العطف:
ِ
ُ َّ
مصاحبِه كما في قوله تعالى:
على
طلق ا ْلجم ِع,
اها ُم ُ
الو ُاو العاطفةُ َم ْعَن َ
فتعطف الش ْي َء ْ
ين} [سورة العنكبوت ,اآلية ,]15 :كما تعطفه َعلى سابقهَ ,ن ْحو ما في قوله تعالى:
اب َّ
الس ِفي َن ِة َو َج َع ْل َن َ
آي ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
اها َ
َص َح َ
{فَأَ ْن َج ْي َناهُ َوأ ْ
النب َّوةَ وا ْل ِكتَاب فَ ِم ْنهم مهتٍَد و َك ِثير ِم ْنهم فَ ِ
ِ
ِ
ِ
ون} [سورة الحديد ,اآلية ,]26 :وتعطفه
اسقُ َ
َ
س ْل َنا ُن ً
يم َو َج َع ْل َنا في ُذِّريَّت ِه َما ُّ ُ َ
{ َولَقَ ْد أ َْر َ
ُْ ُ ْ َ ٌ ُْ
وحا َوِا ْب َراه َ
كذلك على الحقه مثل ما ورد في اآلية الكريمةَ { :ك َذلِ َك ي ِ
يز ا ْل َح ِكيم}[سورة ُّ
الشورى ,اآلية,]3 :
ين ِم ْن قَ ْبلِ َك اللَّ ُه ا ْل َع ِز ُ
وحي إِلَ ْي َك َوِالَى الَِّذ َ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان في قوله تعالىَ { :وِا ْذ أَ َخ ْذ َنا م َن َّ
اجتمع َه َذ ِ
يسى ْاب ِن َم ْرَي َم َوأَ َخ ْذ َنا م ْن ُه ْم
الن ِب ِّي َ
َوقد ْ
وسى َو ِع َ
يم َو ُم َ
ين ميثَاقَ ُه ْم َوم ْن َك َوم ْن ُنو ٍح َوِا ْب َراه َ
ظا} [سورة األحزاب ,اآليةَ ,]7 :ويجوز أَن يكون َبين متعاطفيها تقَارب أَو تراخ كما في َن ْحو قوله تعالىَ { :وأ َْو َح ْي َنا إِلَى أ ُِّم
ِميثَاقًا َغلِي ً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
موسى أ ْ ِ ِ ِ
ين} [سورة القصص ,اآلية:
سلِ َ
َن أ َْرضعيه فَِإ َذا خ ْفت َعلَ ْيه فَأَْلقيه في ا ْل َي ِّم َوَال تَ َخافي َوَال تَ ْح َزِني إَِّنا َرادُّوهُ إِلَ ْيك َو َجاعلُوهُ م َن ا ْل ُم ْر َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ين سنة.
 ,]7فَإن َّ
الرد كان بعيد إلقائه في اليم ,وكان إرساله وهو على َرأس أ َْرَبع َ
ومنها َواو ُر َّ
الكندي في معلقته:
ب ,وهي كما في قول امرئ القيس
ّ
ٍ
علي بأنواع الهموم ليبتلي
وليل كموج ا ْلَب ْحر ْأرخى سدوله
َّ
أي :ور َّ ٍ
ب) محذوفة خالفًا للكوفيين والمبرد وحجتهم ا ْفتِتَاح القصائد بهَا َكقَ ْول
ي(ر ّ
ب ليل .وهي َواو ل ْل َعطف عند ابن هشام َويكون ا ْل َجّر بِ ُ
ُ
رؤبة:
()2

()3

َع َمال خاوي المخترق
وقاتم ْاأل ْ

( )1مغني اللبيب عن كتب األعاريب( ,ابن هشام) عبد هللا بن يوسف بن هشام ,تحقيق :مازن المبارك ,و محمّد علي حمد هللا ,ط ,1دار الفكر ,بيروت1419 ,هـ
 1998م ,ص.343 :( )2ديوان امرئ القيس ,ضبط :حسن السَّندوبيّ  ,دار الكتب العلميَّة ,بيروت ,ط1425 ,5 :هـ2004 -م ,ص117 :
( )3مجموع أشعار العرب ,وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجَّ اج ،تصحيح :وليم بن الورد البروسيّ  ,دار ابن قتيبة ِّ
للطباعة وال َّنشر وال َّتوزيع ،الكويت,
(د.ط)( ,د.ت) ,ص.104 :
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َوأ ِجاب ابن هشام بِ َج َواز تَ ْق ِدير ا ْل َعطف على كل َش ْيء ِفي نفس ا ْل ُمتَ َكلّم ويوضح َكونهَا عاطفة أَن َواو ا ْل َعطف َال تدخل َعلَْيهَا َك َما تدخل
()1
ال َّ
الشاعر:
على َواو ا ْلقسم قَ َ
()2
ِ
ان ْأدَنى ِم ْن عبيد ومشرق
حب ْبتُهُ
تم ُرهُ ما َ
وال َك َ
و واهلل لوال ْ
فهيَ َال تدخل إِ َّال على ُمنكر َوَال تتَ َعلَّق إِ َّال بمؤخر.
(ب) واو القسم:

ِ
الجر التي أشار إليها ابن مالك في ألفيته بنظمه:
واو
القسم حرف من حروف ِّ
حتَّى خال حاشا عدا في عن على
الجر وهي" :من ،إلى
هاك حروف ِّ
()3
مذ منذ ُر َّ
و البا َك ْي لعي َّيل و متيى"
ب الالم والكاف والواو
ِ
عالمات
فالجر عالمة من
دها( ,)4أي :توص ُل معنى األفعال إلى األسماء,
ُّ
بع َ
وتكون ُح ُروف ا ْل َجّر ُموصلةً لألفعال إِلَى َما ْ
ِ
األسماء ,لذا ال يجوز أن َّ
يفرق بينها وبين ما تعم ُل فيه ،وال يجوز أن يفصل بين الجار
أن َّ
يقدم عليها ما عملت فيه ،وال يجوز ْ

والمجرور حشوا ّإال ما جاء في ضرورة ِّ
َّراج(.)5
الشعر ،كما جاء ذلك عند ابن السَّ

الجر ،وأكثرها الواو،
ترد الواو وهي من الحروف
َّ
الجارة في القسم الذي قال عنه سيبويه" :وللقسم والمقسم به أدوات في حروف ِّ
ثم التَّاء ،وال تدخل إال في واحد وذلك قولك :واهلل ألفعلن :وباهلل ألفعلن{،وتَاللَّ ِه َأل ِ
ثم الباء ،يدخالن على ِّ
ام ُك ْم
كل محلوف بهَّ ,
َّ
َك َ
يد َّن أ ْ
ّ َ
َص َن َ
()6
ين}سورة األنبياء ,اآلية"]57 :
َب ْع َد أ ْ
َن تَُولُّوا ُم ْد ِب ِر َ
بغ ْيرَها ,كحروف َّ
النصب المشبهة باألفعال
تعمل على أََّنهَا أصل ِفي ا ْل َع َملَ ،ولَْي َست مشبهة َ
الجر التي ْ
وهي كسائر حروف ّ
وغيرها(.)7
()8
مما وضع على حرف هجاء واحد مع
مما ال
ُّ
يختص بظاهر بعينه وهي الحروف( :حتّى ،الكاف ،الواو)  ,وكذلك هي َّ
وهي َّ
()9
أربعة أحرف هي (الباء ،الالم ،الكاف ،الواو ،التَّاء) .
(ج) واو الثَّمانية:

تباينت آراء َّ
بعضهم إلى إثباتها ،وذهب البعض اآلخر إلى إنكارها.
النحويين فيما يتعلَّق بواو الثَّمانية ,فذهب
ُ
أما الذين أثبتوها فقالوا" :من خصائص كالم العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد ،فيقولون :واحد اثنان ثالثة أربعة خمسة
َّ

ستة سبعة وثمانية ،إشعا اًر بأن السَّبعة عندهم عدد كامل"(.)10

()11
ون ا ْلح ِ
ون
ونقل المر ُّ
ون َّ
الس ِائ ُح َ
ام ُد َ
ادي استداللهم على ذلك من القرآن الكريم ,وهو  :قو ُل اهلل تعالى{ :التَّ ِائ ُب َ
ون ا ْل َعا ِب ُد َ َ
ون ع ِن ا ْلم ْن َك ِر وا ْلح ِ
ون ِبا ْلمعر ِ
السا ِج ُد َ ِ
الر ِ
وف َو َّ
ون لِ ُح ُدوِد اللَّ ِه َوَب ِّ
ين}سورة التَّوبة ,اآلية.]112 :
ون َّ
َّ
الن ُ
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
افظُ َ
اك ُع َ
ُ َ َ
اه َ َ
ون ْاآلم ُر َ َ ْ ُ

( )1مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,ص.350 :
( )2البيت لعيالن بن شجاع ,انظر مغني اللبيب ص.350 :
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،ط ،1دار الكتب العلميَّة،
( )3شرح الكافية ال َّشافية ،جمال الدين محمَّد بن عبدا هلل بن محمَّد بن مالك ،تحقيق :علي أحمد َّ
بيروت1420 ،هـ 2000 -م  ،ج ,1:ص.350 :
( )4علل ال َّنحو( ,الورَّ اق) محمَّد بن عبد هللا بن العباس ،أبو الحسن ،ابن الورَّ اق ,تحقيق :محمود جاسم محمَّد الدِّرويش ,مكتبة الرّشد ,الرّياضَّ ,
الطبعة :األولى،
1420هـ 1999 -م ,ص.206 :
( )5األصول في ال َّنحو( ,ابن السَّرَّ اج) أبو بكر محمَّد بن السّريِّ بن سهل ال َّنحوي المعروف بابن السَّراج ,تحقيق :عبد الحسين الفتليّ  ,مؤسّسة الرِّ سالة ،بيروت,
(د .ط)( ,د .ت) ,ج ,2ص.230 :
الطبعةَّ :
( )6الكتاب( ,سيبويه) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيّ  ،تحقيق :عبد السّالم محمَّد هارون ,مكتبة الخانجي ،القاهرةَّ ,
الثالثة 1408 ،هـ  1988 -م ,ج,3
ص.493 :
( )7علل ال َّنحو ,ص.206 :
( )8أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك( ،ابن هشام) أبو محمَّد عبد هللا جمال الدِّين ،تحقيق :محمود مصطفى حالوي ،وأحمد سليم الحمصيّ َّ ،
الطبعة األولى ,دار
إحياء ال ُّتراث العربيّ  ،ومؤسسة ال َّتاريخ العربيّ 1419 ،هـ1998 -م،ج ,3 :ص.17 :
( )9شرح قطر ال َّندى وبل الصدى( ,ابن هشام) عبد هللا بن يوسف ,تحقيق أميل يعقوب ,ط ,2دار الكتب العلميَّة ,بيروت1420 ,هـ 2000 -م ص.237:
( )10الجني الدَّاني في حروف المعاني( ,المراديّ ) بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن عليّ المرادي المصري المالكيّ  ,تحقيق :فخر الدين قباوة ,و محمد
نديم فاضل ,دار الكتب العلمية ،بيروتَّ ,
الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1992 -م ,ص.167 :
( )11الجني الدَّاني في حروف المعاني ,ص.167 :
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أما قوله تعالى" :و َّ
الناهون" فالواو فيه عاطفة .وحكمة ذكرها في هذه الصفة ،دون ما قبلها من الصفات ،ما بين األمر والنهي
من التضاد .فجيء بالواو رابطة بينهما لتباينهما ،وتنافيهما .وقال بعضهم :هي زائدة .وليس بشيء.
وقولُه تعالى:

ون س ْبع ٌة وثَ ِ
ون َخمس ٌة ِ
َعلَ ُم
ام ُن ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم قُ ْل َرِّبي أ ْ
س َيقُولُ َ
س ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبا ْل َغ ْي ِب َوَيقُولُ َ َ َ َ
ساد ُ
ون ثََال ثَ ٌة َارِب ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َوَيقُولُ َ ْ َ َ
{َ
ِ
اه ار وَال تَ ِ ِ
ار ِفي ِهم إَِّال ِمراء َ ِ
ِب ِعد ِ
َّت ِه ْم َما َي ْعلَ ُم ُه ْم إَِّال َقلِي ٌل فَ َال تُ َم ِ
َح ًدا} [سورة الكهف ,اآلية.]22 :
ستَ ْفت في ِه ْم م ْن ُه ْم أ َ
ظ ً َ ْ
َ ً
ْ
ادي إلى
أما قوله تعالى وثامنهم كلبهم فقيل :هي واو العطف ،أي :يقولون سبعة ،وثامنهم كلبهم .فهما جملتان .وأشار المر ُّ
و َّ

ي َّ
بأنها هي الواو ،الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة ،كما تدخل على الجملة الواقعة حاالً عن المعرفة .قال :وفائدتها
قول الزمخشر ّ
توكيد لصوق الصفة بالموصوف ،و ِّ
الداللة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر ،وهي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم
قالوه عن ثبات علم ،وطمأنينة نفس ،ولم يرجموا بالظن كغيرهم .وهو معترض من جهة أن دخول الواو على الصفة لم يقل به أحد ،من

َّ
النحويين(.)1

وقولُه تعالى:
ات ثَِّيب ٍ
ات س ِائح ٍ
ات عا ِب َد ٍ
ات تَ ِائب ٍ
ات قَ ِانتَ ٍ
ات م ْؤ ِم َن ٍ
َن ي ْب ِدلَ ُه أ َْزواجا َخ ْي ار ِم ْن ُك َّن م ِ ٍ
ار} [سورة
ات َوأ َْب َك ًا
سى َرب ُ
َ
َ َ
َ
َ
َ ً
ُّه إِ ْن طَلَّقَ ُك َّن أ ْ ُ
ُ ْ
{ َع َ
ً
سل َم ُ
التَّحريم ,اآلية.]5 :

ألن الو ّاو فيه عاطفة ،و َّ
البد من ذكرهاَّ ،
أما قوله تعالى" :وأبكا اًر" فليس من هذا البابَّ ،
ألنها بين وصفين ال يجتمعان في محل
و َّ
و ٍ
احد( ,)2إلى ذلك الرأي ذهب أبو جعفر َّ
النحاس(.)3
وقولُه تعالى :ﭐ
ون علَ ْي ُكم آي ِ
وها فُِتح ْت أ َْبوابها وقَا َل لَهم َخَزَنتُها أَلَم يأ ِْت ُكم ر ِ
ات َرِّب ُك ْم
{ َو ِس َ
يق الَِّذ َ
س ٌل م ْن ُك ْم َي ْتلُ َ َ ْ َ
اء َ َ
َ ْ َ ْ ُُ
َ َُ َ
ين َكفَُروا إِلَى َج َه َّن َم ُزَمًار َحتَّى إِ َذا َج ُ
ُْ
اب علَى ا ْل َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين} [سورة ُّ
الزَمر ,اآلية.]73 :
اف ِر َ
اء َي ْو ِم ُك ْم َه َذا قَالُوا َبلَى َولَك ْن َحقَّ ْت َكل َم ُة ا ْل َع َذ ِ َ
َوُي ْنذ ُروَن ُك ْم لقَ َ
قالوا :ألحقت الواو ،ألن أبواب الجنة ثمانية ،ولما ذكر جهنم قال فتحت بال واو ،ألن أبوابها سبعة.

فقال أبو علي وغيره :هي واو الحال ،والمعنى :حتى إذا جاؤوها ،وقد فتحت .أي :جاؤوها ،وهي مفتحة ،ال يوقفون .وهذا قول المبرد
أيضاً .وقيل :إن أبواب جهنم ال تفتح ،إال عند دخول أهلها ،وأما أبواب الجنة فيتقدم فتحها ،بدليل قوله تعالى:
ِ
اب} [سورة ص ,اآلية .]50 :وجواب (إذا) ،على هذا القول ،محذوف ،تقديره بعد خالدين ،أي :نالوا المنى،
{ َج َّنات َع ْد ٍن ُمفَتَّ َح ًة لَ ُه ُم ْاأل َْب َو ُ
ونحو ذلك .حذف للتعظيم .وقيل بعد أبوابها ،أي دخلوها .وقيل :الجواب قال لهم والواو مقحمة(.)4
قال المراديُّ" :ذهب المحققون إلى أن الواو في ذلك إما عاطفة ،واما واو الحال .ولم يثبتوا واو الثمانية"(.)5
فإن هذه الواو حرف من حروف المعنى سواء أبينت العدد أم بينت الهيئة أم كانت ِّ
ومهما يكن من أمر َّ
مؤكدة.
ً
َ
(د) واو الحال:

تبيِّن الحال هيئة صاحبها ,واذا كان بيان الهيئة بجملة ,فال َّ
الرابط قد
بد لتلك الجملة من رابط يربطها بصاحب الحال ,وذلك َّ

يكون واو الحال.

َّ ِ
وتسمى تلك الواو واو ِاال ْبتِ َداء وِهي َّ ِ
ص َّح من ا ْلجمل أَن يكون َخب ار لمبتدأ أَو صلَة
الداخلَة على ا ْل ُج ْملَة التي تقع َحاال وكل َما َ
َ َ
َ
ُ َ
()1
ِ
َّ
ك ا ْل ُج ْملَة من أَن تكون اسمية أَو فعلية .
صح أَن تقع َحاالَّ ,
ثم َال تَ ْخلُو ت ْل َ
لموصول أَو صفة َ

()1الجني الدَّاني في حروف المعاني ,ص.167 :
( )2الجني الدَّاني في حروف المعاني ,ص.167 :
( )3إعراب القرآن( ,ال َّنحَّ اس) أبو جعفر ال َّنحَّ اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ,تعليق :عبد المنعم خليل إبراهيم ,منشورات محمد علي
بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ,ط 1421 ،1:هـ ,ص.560 :
( )4الجني الدَّاني في حروف المعاني ,ص.167 :
()5الجني الدَّاني في حروف المعاني ,ص.167 :
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وقدرها َّ
النح ويون بي(إذ) ،من جهة أن الحال ،في المعنى ،ظرف للعامل فيها .وتدخل على الجملة االسمية ،نحو :جاء زيد ويده
على رأسه ،وعلى الفعلية ،إذا تصدرت بماض .األكثر اقترانه بي(قد) ،نحو :جاء زيد وقد طلعت الشمس .وتدخل على المضارع المنفي،

وال تدخل على المثبت .وذكر بعض َّ
مما يختص باالبتداء واو الحال ،نحو" :خرجت وزيد يضربه عمرو" وال يجوز" :زيدا
النحويين ّ
يضربه عمرو"(.)2
وأشار األشموني إلى َّ
أن جملة الحال يجوز ربطها "بواو" وتسمى هذه الواو واو الحال ،وواو االبتداء ،وقدرها سيبويه واألقدمون

بي"إذ" ،وال يريدون أنها بمعناها؛ إذ ال يرادف الحرف االسم ،بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق" .أو بمضمر" يرجع إلى صاحب

الحال" .أو بهما" معا(.)3

(هـ) واو االستئناف:
ِ
ِ
ب إلى الخليل َّ
أن االستئناف َم ْعَناهُ ِاال ْبتِ َداء مثل قَ ْولهم خرجت َوزيد َجالس وكل َواو توردها ِفي أول كالمك فَ ِه َي
ُذك َر فيما ُنس َ
ِ ()4
ِ
واو ِ
بعدهما:
َقسام ا ْل َواو واوان ْيرتَفع َما
ْ
است ْئَناف َوِان ش ْئت قلت ْابت َداء  ,ويرتفع ما بعدها كما أوضح ذلك ابن هشام حيث قال( :من أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهما َواو اال ْست ْئَناف َن ْحو {لنبين لكم ونقر في ْاأل َْر َحام َما ن َشاء} َ ...و َه َذا ُمتَ َعّين لالستئناف ألَن ا ْل َعطف َيجعله َش ِريكا في َّ
الن ْفي فَي ْلزم
إ ْح َد َ
()5
ِ
عما قبله.
الم
ستأنف َّ
التََّناقُض)  ,وظاهر ّ
أن ذلك يستلزم قطع ُ
ثالثًا :الو ُاو عالم ٌة لإلعراب:
األسماء الس ِ
ِ
المذك ِر الس ِ
َّ
َّالم ,والملح ِ
تعرب تلك األسماء بنيابة
أن
وجمع
ِّتة,
الرفع في
ِ
تكون الو ُاو عالمةً لحالة َّ
ق به ,بشرط ْ
َ
ُ
الحروف عن الحركات ,وذلك على َّ
النحو التَّالي:

الستَّة:
(أ) الو ُاو عالم ٌة لرفع األسماء ِّ
َّ
اختلف ُّ
وجرا ,ومنهم من
النحاة في عالمات إعراب األسماء السِّتَ ِة فمنهم من ذهب إلى إعرابها بالحركات
المقدرة رفعا ونصبا َّ
يرى أن األولى أن تعرب بالحركات والحروف معا وهم نحاة الكوفة ,ومنهم من يرى إعرابها بنيابة الحروف عن الحركات ,وهم
البصريون.

()6

وذكر َّ
النحويون إلعراب هذه األسماء بالحروف شروطاً أربعة :
فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظَّاهرة نحو :هذا أب ورأيت ًأبا ومررت ٍ
أحدها :أن تكون مضافة .واحترز بذلك من أال تضاف َّ
بأب.
الثَّاني :أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو :هذا أبو زيد وأخوه وحموه فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو :هذا
أبي ورأيت أبي ومررت بأبي.

وذوي ٍ
َّ
مصغرة َّ
الثَّالث :أن تكون َّ
مال ,ورأيت
أبي ز ٍيد
مكبرة واحترز بذلك من أن تكون
ُّ
فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظَّاهرة نحو :هذا ُّ
وذوي ٍ
وذوي ٍ
مال.
بأبي ز ٍيد
أبي ز ٍيد
َّ
ِّ
َّ
مال ,ومررت ِّ

آباء
َّ
الرابع :أن تكون مفردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو :هؤالء ُ
َّ
الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم.

( ) 1الفصول المفيدة في الواو المزيدة ,صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي ,تحقيق :حسن موسى الشاعر ,دار البشير ,عمان ,ط:
1410 ،1هـ 1990م ,ص.155 :
( )2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك( ,المراديّ ) أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن عليّ المراديّ المصري المالكيّ  ,تحقيق :عبد
الرحمن علي سليمان ,دار الفكر العربيّ  ,ط1428 ,1 :هـ 2008 -م ,ج ,2 :ص.614 :
( )3شرح األشمونيّ على ألفية ابن مالك( ,األشمونيّ ) ,علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األ ُ ْشمُونيّ  ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,الطبعة :األولى
1419هـ1998 -مـ ,ج ,2 :ص.36 :
( )4الجمل في ال َّنحو( ,الخليل) ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريّ ,
تحقيق :فخر الدين قباوة( ,د.ن) ,ط1416 ،5 :هـ 1995م ,ص.303 :
( )5مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,ص.348 :
( )6شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك ,ص.28 :
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جر ونصباً نحو :هذان أبوا ز ٍيد ,ورأيت أبويه ,ومررت بأبويه.
وان كانت مثناة أعربت إعراب المثنى باأللف رفعاً وبالياء ًّا

ناظما:
وأشار ُ
ابن مالك إلى بعض ذلك ً

لليا ,كجا أخو أبيك ذا اعتِال

()1

ض ْف َن ال
وشرطُ ذا اإلعرابِ ْ
أن ُي َ
َّ
السالم:
(ب) الو ُاو عالم ٌة لرفع جمع
المذكر َّ

َّ
َّ
المذكر السَّالم قسمان :جامد ,وصفة.
المذكر السَّالم وما حمل عليه إعرابه :بالواو رفعاً ,وجمع
عالمة رفع جمع

ويشترط في الجامد أن يكون علماً َّ
لمذكر عاقل خالياً من تاء التَّأنيث ومن التَّركيب(.)2
ويشترط في الصِّفة أن تكون صفة َّ
لمذكر عاقل خالية من تاء التَّأنيث ليست من باب أفعل فعالء وال من بان فعالن فعلى وال
َّ
المذكر و َّ
المؤنث(.)3
مما يستوي فيه
َّ
محمدون .وابراهيم :إبراهيمون ,وكل صفة
محمدَّ :
السابق ذكرها يجمع جمع مذكر سالم ,مثلَّ :
وكل علم مستجمع لل ّشروط ّ
()4
اجتمعت فيها ال ّشروط كاألفضل و َّ
َّرابون .
الض َّراب ونحوهما فتقول في جمعهما :األفضلون والضَّ
َّ
السالم:
(ج) الواو عالمة لرفع الملحق بجمع
المذكر َّ

َّ
جر ونصباً.
المذكر السَّالم في إعرابه بالواو رفعاً وبالياء ًّا
وهو ألفاظ العدد( :عشرون ,ثالثون ,... ,تسعون) وهي تلحق بجمع
َّ
المذكر السَّالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجدت فيه ال ّشروط ,فما ال واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل لل ّشروط فليس
وجمع
بجمع مذ ّكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثالثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السَّالم َّ
ألنه ال واحد له من لفظه إذ ال

يقال عشر(.)5

ِ
دراسة أثر َ ِ
قصة أصحاب الكهف:
آني من خالل َّ
الواو في بناء القصص القر ّ
القصة المذكورة في سورة الكهف من اآلية التَّاسعة حتَّى اآلية السَّابعة والعشرين ,وبنيت جمل
قصَّة أصحاب الكهف هي
ّ

القصة من كلمات عربيَّة ال تخلو من أن تكون من صنف األسماء أو صنف األفعال أو صنف الحروف ,وبنيت
تقص هذه
َّ
اآليات التي ّ
تلك الكلمات من حروف المباني ,ودخل حرف المبنى الواو في بناء الكثير من أسمائها وأفعالها وحروف معانيها ,وفيما يلي تحليل

يلي:
قصة أصحاب الكهف ,وبيان الواو فيها,
اآليات التي ذكرت َّ
ُ
ويجيء تحليلها كما ّ
ِ
َن أَصحاب ا ْل َكه ِ
ِ
آي ِات َنا َع َج ًبا}[اآلية ,]9 :وردت الواو في هذه اآلية على
ف َو َّ
الرِق ِيم َكا ُنوا م ْن َ
قول اهلل تبارك وتعالى{:أ َْم َحس ْب َت أ َّ ْ َ َ
ْ
َّ
النحو التَّالي:
اسما:
وردت فيها الواو ً

اسما في واو الجمع ,وورد هذا االسم في هذه اآلية الكريمة في لفظَ " :ك ُانوا".
ويتمثل ورودها ً
وورود الواو حرفًا للمعنى:
الرِق ِيم".
ويتمثل ذلك في :واو العطف ,في لفظ"َ :و َّ
وورود الواو حرفًا للمبنى:

الرقيم).
وذلك في بناء االسم واو الجمع في لفظ( :كانوا) ,كما دخلت في بناء حرف المعنى :واو العطف في لفظ( :و َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ش ًدا} [اآلية]10 :
و َّ
َم ِرَنا َر َ
أما قوله تعالى{ :إِ ْذ أ ََو( ا ْلفتْ َي ُة إِلَى ا ْل َك ْهف فَقَالُوا َرَّب َنا آت َنا م ْن لَ ُد ْن َك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْ
ئ لَ َنا م ْن أ ْ

( )1المصدر السَّابق ,والصَّفحة.
( )2شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك ,ص.32 :
( )3المصدر السَّابق ,والصَّفحة.
( )4نفسه ,ص.33 :
( )5نفسه.
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فوردت الواو فيه اسما فيه تمثَّل في واو الجمع في لفظ" :فَقَالُوا".

ِّئ".
وورود الواو حرفًا للمعنى :وهو :واو العطف :وذلك في لفظ"َ :و َهي ْ
وورود الواو حرفًا للمبنى:

وذلك في بناء الفعل( :أوى) ,وبناء االسم في( :فقالوا) ,وبناء حرف المعنى في (وهيِّئ).
ضرْب َنا علَى آ َذ ِان ِهم ِفي ا ْل َكه ِ
ين َع َد ًدا} [اآلية ]11 :فقد خال من جميع أنواع الواو.
و َّ
ف ِس ِن َ
أما قوله تعالى{:فَ َ َ َ
ْ
ْ
ِ
َم ًدا}[اآلية]12 :
و َّ
اه ْم لِ َن ْعلَ َم أَ ُّ
أما قوله تعالى{:ثَُّم َب َعثَْن ُ
ي ا ْل ِح ْزَب ْي ِن أ ْ
َح َ
صى ل َما لَِبثُوا أ َ
اسما :وذلك في واو الجمع من لفظ" :لَبِثُوا .ولم ترد فيه الواو حرفا للمعنى.
فوردت فيه الواو ً
وورود الواو حرفًا للمبنى :وذلك في بناء االسم من لفظ( :لبثوا)
َهم ِبا ْلح ِّ َِّ ِ
اه ْم ُه ًد(}[اآلية]13 :
و َّ
أما قوله تعالىَ {:ن ْح ُن َنقُ ُّ
آم ُنوا ِب َرِّب ِه ْم َو ِزْد َن ُ
ص َعلَ ْي َك َن َبأ ُ ْ َ
ق إن ُه ْم فتْ َي ٌة َ

"آمُنوا".
اسما :وذلك في واو الجمع من لفظَ :
فوردت فيه الواو ً
ورود الواو حرفًا للمعنى :وذلك واو العطف في لفظ" :وزدناهم".

ورود الواو حرفًا للمبنى :وذلك في بناء االسم في لفظ( :آمنوا) ,وفي حرف المعنى واو العطف من لفظ( :وزدناهم).
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض لَ ْن َن ْد ُع َو ِم ْن ُدوِن ِه إِلَ ًها لَقَ ْد قُ ْل َنا إِ ًذا
و َّ
أما قوله تعالىَ {:وَرَب ْ
اموا فَقَالُوا َرُّب َنا َر ُّب َّ َ َ
ط َنا َعلَى قُلُوِب ِه ْم إ ْذ قَ ُ
شطَطًا}[اآلية]14 :
َ
"ندعوا".
اسما :في واو الجمع :واو الجمع من لفظ" :قاموا" ولفظ" :فَقَالُوا" ولفظ
فقد ورودت فيه الواو ً
َ
ورود الواو حرفًا للمعنى فيه :وهو واو العطف في لفظ" :وربطنا" و لفظ" :واألرض".

وورود فيه الواو حرفًا للمبنى:
ندعوا) ,وبناء األسماء" :قلوبهم ,السَّماوات ,دونه" ,وبناء حرف
وذلك في بناء االسم (واو الفاعل) من األلفاظ( :قاموا ,فقالوا,
َ
المعنى (واو العطف) في لفظي( :وربطنا[ ,و] واألرض)16
س ْلطَ ٍ
ظلَ ُم ِم َّم ِن افْتََر( َعلَى اللَّ ِه
و َّ
ان َب ِّي ٍن فَ َم ْن أَ ْ
أما قوله تعالىَ {:ه ُؤَال ِء قَ ْو ُم َنا اتَّ َخ ُذوا ِم ْن ُدوِن ِه آلِ َه ًة لَ ْوَال َيأْتُ َ
ون َعلَ ْي ِه ْم ِب ُ
َك ِذ ًبا}[اآلية]15 :
اسما :وذلك في:
فقد وردت فيه الواو ً
واو الجمع من لفظ" :اتَّخذوا" ,وواو (يفعلون) في لفظ" :يأتون" .ولم ترد فيه الواو حرفًا للمعنى.
وورود الواو حرفًا للمبنى :وذلك في بناء االسم "واو الجمع" في األلفاظ( :اتَّخذوا ,يأتون) :وبناء االسم( :قوم) من لفظ( :قومنا),

باإلضافة إلى واو البناء في حرف المعنى( :لوال).
ِِ
ِ
ون إَِّال اللَّ َه فَأْووا إِلَى ا ْل َكه ِ
ئ لَ ُك ْم ِم ْن أ َْم ِرُك ْم
و َّ
ف َي ْن ُ
اعتََزْلتُ ُم ُ
وه ْم َو َما َي ْع ُب ُد َ
أما قوله تعالىَ {:وِا ِذ ْ
ْ
ش ْر لَ ُك ْم َرُّب ُك ْم م ْن َر ْح َمته َوُي َه ِّي ْ
ُ
ِم ْرفَقًا}[اآلية]16 :

اسما :وذلك في واو الجمع من لفظ" :فأووا" ,وواو (يفعلون) في لفظ" :يعبدون".
فقد ورودت فيه الواو ً
وورود الواو حرفًا للمعنى:
وذلك كما يلي:

أ .واو العطف ولفظ" :وما يعبدون" ,ولفظ" :ويهيِّئ".

ب .واو االستئناف :في لفظ" :واذ".

وورود فيه الواو حرفًا للمبنى :وذلك في بناء االسم "واو الجمع" في لفظي( :فأووا ,يعبدون) ,وبناء حرفي المعنى :واو العطف
في لفظي( :وما يعبدون ,ويهيِّئ) ,وواو االستئناف في لفظ( :واذ اعتزلتموهم) 25,كما زيدت الواو في لفظ" :اعتزلتموهم".
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الشم ِ
أما قوله تعالىَ { :وتََر( َّ
ات ا ْل َي ِم ِ
ال َو ُه ْم ِفي فَ ْج َوٍة ِم ْن ُه
و َّ
س إِ َذا َ
ض ُه ْم َذ َ
طلَ َع ْت تََز َاوُر َع ْن َك ْه ِف ِه ْم َذ َ
ين َوِا َذا َغَرَب ْت تَ ْق ِر ُ
الش ْم َ
ات ِّ َ
َذلِ َك ِم ْن آي ِ
ضلِ ْل َفلَ ْن تَ ِج َد لَ ُه َولِيا ُم ْر ِش ًدا}[اآلية]17 :
ات اللَّ ِه َم ْن َي ْه ِد اللَّ ُه فَ ُه َو ا ْل ُم ْهتَِد َو َم ْن ُي ْ
َ
اسما ,ووردت حرفا للمعنى ,وحرفا للمبنى ,وذلك كما يلي:
فلم ترد فيه الواو ً
ورودها حرفًا للمعنى:
وذلك على َّ
النحو التَّالي:

"وم ْن يضلل".
أ .واو العطف في لفظ" :واذا" ,ولفظَ :
ب .واو االستئناف :في لفظ" :وترى".
ج .واو الحال في لفظ" :وهم في فجوة".

ورود الواو حرفًا للمبنى:
وذلك في بناء حروف المعاني :واو االستئناف في لفظ( :وترى) ,وواو العطف في لفظي( :واذا ,ومن يضلل) ,وواو الحال في
في جملة( :وهم في فجوة) ,باإلضافة إلى واو البناء في الفعل( :تزاور) ,واالسمين( :فجوة) ,فهو) ,والوصف( :وليًّا).
صِ
اسطٌ ِذراع ْي ِه ِبا ْلو ِ
ال و َك ْلبهم ب ِ
يد لَ ِو َّ
ات ا ْل َي ِم ِ
ات ِّ
اطلَ ْع َت
و َّ
س ُب ُه ْم أ َْيقَاظًا َو ُه ْم ُرقُ ٌ
ين َوَذ َ
ود َوُن َقلِّ ُب ُه ْم َذ َ
َ َ
الش َم ِ َ ُ ُ ْ َ
َ
أما قوله تعالىَ { :وتَ ْح َ
ار َولَ ُملِ ْئ َت ِم ْن ُه ْم ُر ْع ًبا}[اآلية]18 :
َعلَ ْي ِه ْم لَ َولَّ ْي َت ِم ْن ُه ْم ِف َرًا
اسما ,ووردت حرفا للمعنى ,وحرفا للمبنى ,وذلك كما يلي:
فلم ترد فيه الواو ً
الواو حرف للمعنى ,وتصنيفها كاآلتي:

"وذات الشمال ولفظ" :ولملئت".
أ .واو العطف في لفظ" :وتحسبهم" ,ولفظ" :ونقلبهم" ,ولفظ:
َ
ب .واو الحال في لفظ" :وهم رقود" ,ولفظ" :وكلبهم باسط ذراعيه".
ورود الواو حرفًا للمبنى:
وذلك في بناء حروف المعاني :واو العطف في األلفاظ( :وتحسبهم ,ونقلبهم ,وذات الشمال ,ولملئت) ,وحرف الشرط( :لو),
وواو الحال في جملتي( :وهم رقود .وكلبهم باسط ذراعيه) ,باإلضافة إلى بناء الوصفين( :رقود ,بالوصيد) ,وبناء الفعل( :لولَّيت).
أما قوله تعالى{ :و َك َذلِ َك بعثَْن ُ ِ
َعلَ ُم ِب َما
و َّ
اءلُوا َب ْي َن ُه ْم قَا َل قَ ِائ ٌل ِم ْن ُه ْم َك ْم لَِبثْتُ ْم قَالُوا لَِبثَْنا َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
ض َي ْوٍم قَالُوا َرُّب ُك ْم أ ْ
س َ
اه ْم ل َيتَ َ
ََ
َ
ف وَال ي ْ ِ
لَِبثْتُم فَ ْابعثُوا أَح َد ُكم ِبو ِرِق ُكم َه ِذ ِه إِلَى ا ْلم ِدي َن ِة َف ْلي ْنظُر أَيُّها أ َْزَكى طَعاما َف ْليأ ِْت ُكم ِب ِرْز ٍ ِ
َح ًدا} [اآلية]19 :
شعَر َّن ِب ُك ْم أ َ
ق م ْن ُه َوْل َيتَلَطَّ ْ َ ُ
َ ْ َ
ْ َ
َ ً َ ْ
َ ْ َ ْ
َ

اسما :وذلك في واو الجمع من لفظ" :قالوا لبثنا" ,ولفظ" :قالوا ربكم أعلم" ,ولفظ" :ابعثوا" ,وواو (يفعلون)
فقد ورودت فيه الواو ً
في لفظ" :ليتساءلوا".
ورود الواو حرفًا للمعنى :وذلك كما يلي:
َّ
يشعرن".
أ .واو العطف في لفظ" :وليتلطَّف" ,ولفظ" :وال
ب .واو االستئناف" :وكذلك".
ورود فيه الواو حرفًا للمبنى :وذلك بناء االسم "واو الجمع" في األلفاظ"( :قالوا لبثنا"" ,قالوا ربكم أعلم"" ,ابعثوا" ,ليتساءلوا),
(يوما ,يومِ ,
َّ
يشعرن") ,وواو
بورِقكم) ,باإلضافة إلى بناء حرفي المعنى :واو العطف في لفظي( :وليتلطَّف"" ,وال
وبناء األسماء:
ً
االستئناف في لفظ( :وكذلك)61.
يدو ُك ْم ِفي ِملَِّت ِه ْم َولَ ْن تُ ْفلِ ُحوا إِ ًذا أ ََب ًدا}[اآلية]20 :
و َّ
أما قوله تعالى{ :إَِّن ُه ْم إِ ْن َي ْ
ظ َه ُروا َعلَ ْي ُك ْم َي ْر ُج ُمو ُك ْم أ َْو ُي ِع ُ
اسما :وذلك في واو الجمع :في ألفاظ جاءت على زنة( :يفعلون) وهي لفظ" :يظهروا" ولفظ" :يرجموكم",
فوردت فيه الواو ً

ولفظ" :يعيدوكم".

وفي لفظ جاء على زنة (تفعلون) وهو لفظ" :تفلحوا".

101

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

وورد الواو حرفًا للمعنى :وهو واو العطف في لفظ" :ولن تفلحوا".
وورود الواو حرفًا للمبنى:

وذلك في بناء واو الجمع في األلفاظ"( :يظهروا"" ,يرجموكم"" ,يعيدوكم"" ,تفلحوا") ,باإلضافة إلى بناء حرفي المعنى :واو

العطف في لفظ( :ولن) ,وحرف العطف( :أو).
ِ
َن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّ
َمَرُه ْم فَقَالُوا
ق َوأ َّ
َعثَْرَنا َعلَ ْي ِه ْم لِ َي ْعلَ ُموا أ َّ
و َّ
َن َّ
يها إِ ْذ َيتََن َاز ُع َ
أما قوله تعالىَ { :و َك َذِل َك أ ْ
الس َ
اع َة َال َرْي َب ف َ
ون َب ْي َن ُه ْم أ ْ
ِ
س ِج ًدا}[اآلية]21 :
َعلَ ُم ِب ِه ْم قَا َل الَِّذ َ
ُّه ْم أ ْ
ين َغ َل ُبوا َعلَى أ َْم ِرِه ْم لَ َنتَّخ َذ َّن َعلَ ْي ِه ْم َم ْ
ْاب ُنوا َعلَ ْي ِه ْم ُب ْن َيا ًنا َرب ُ
اسما:
فقد ورودت فيه الواو ً

وذلك في واو الجمع من لفظ" :قالوا " ,ولفظ" :ابنوا" ,ولفظ" :غلبوا" ,وواو( :يفعلون) في لفظ" :ليعلموا" ,ولفظ" :يتنازعون".

وورود الواو حرفًا للمعنى في هذه اآلية كما يلي:
أ .واو العطف في ولفظ" :و َّ
أن الساعة".
ب .واو االستئناف :لفظ" :وكذلك".
ورود الواو حرفًا للمبنى:
وذلك في دخلوها في بناء االسم" :واو الجمع" في األلفاظ( :قالوا  ,ابنوا ,غلبوا ,ليعلموا ,يتنازعون) كما دخلت في بناء حرفي

المعنى :واو العطف في لفظ( :و َّ
(وعد).
أن الساعة) ,وواو االستئناف في لفظ( :وكذلك أعثرنا) .باإلضافة إلى واو البناء في كلمة:
َ
ون س ْبع ٌة وثَ ِ
ون َخمس ٌة ِ
ام ُن ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم
و َّ
س َيقُولُ َ
س ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْج ًما ِبا ْل َغ ْي ِب َوَيقُولُ َ َ َ َ
ساد ُ
ون ثََال ثَ ٌة َارِب ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َوَيقُولُ َ ْ َ َ
أما قوله تعالىَ { :
ِ
اه ار وَال تَ ِ ِ
ِ
ِ
َّت ِهم ما يعلَمهم إَِّال َقلِي ٌل فَ َال تُم ِ ِ
قُ ْل رِّبي أ ْ ِ ِ
َح ًدا}[اآلية]22 :
ستَ ْفت في ِه ْم م ْن ُه ْم أ َ
اء ظَ ً َ ْ
ار في ِه ْم إَِّال م َر ً
َعلَ ُم ِبعد ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
َ
َ

اسما :وهي واو الجمع :وذلك في زنة (يفعلون) في لفظ" :سيقولون" ولفظ" :ويقولون خمسة" ,ولفظ:
فقد ورودت فيه الواو ً
"ويقولون سبعة".
ورود الواو حرفًا للمعنى ,وذلك كاآلتي:
ِ
تستفت ".
أ .واو العطف في لفظ" :ويقولون خمسة" ,ولفظ" :ويقولون سبعة" ,ولفظ" :وال
ب .واو التَّوكيد "واو الثَّمانية" :وهي في لفظ " :وثَ ِ
امُنهُ ْم َك ْلُبهُ ْم ".
َ
ورود الواو حرفًا للمبنى:

دخلت واو المبنى في بناء االسم" :واو الجمع" في األلفاظ( :سيقولون ,ويقولون خمسة ,ويقولون سبعة) كما دخلت في بناء
تستفت) ,وواو التَّوكيد في لفظ( :وثَ ِ
ِ
امُنهُ ْم َك ْلُبهُ ْم)83.
حرفي المعنى :واو العطف في األلفاظ( :ويقولون خمسة ,ويقولون سبعة ,وال
َ
ِ ِ
أما قوله تعالىَ { :وَال تَقُولَ َّن لِ َ ٍ ِ
اسما ,ووردت حرفا للمعنى ,وحرفا
و َّ
ش ْيء إ ِّني فَاع ٌل َذل َك َغ ًدا}[اآلية ]23 :فلم ترد فيه الواو ً
للمبنى ,وذلك كما يلي:

ٍ
َّ
لشيء".
تقولن
وورد الواو حرفًا للمعنى :وذلك :واو العطف في لفظ" :وال
َّ
تقولن).
وورد الواو حرفًا للمبنى :ودخلت في بناء حرف المعنى :واو العطف في لفظ( :وال
ش ًدا}[اآلية]24 :
و َّ
َن َي ْه ِد َي ِن َرِّبي ِألَقَْر َب ِم ْن َه َذا َر َ
َن َي َ
سى أ ْ
أما قوله تعالى{ :إَِّال أ ْ
اء اللَّ ُه َوا ْذ ُك ْر َرَّب َك إِ َذا َن ِس َ
يت َوقُ ْل َع َ
ش َ
اسما ,ووردت حرفًا للمعنى ,وحرفا للمبنى ,وذلك كما يلي:
فلم ترد فيه الواو ً

وقل".
واو العطف وذلك في لفظي" :واذكر[ ,و] ْ

وورد الواو حرفًا للمبنى ودخلت في بناء حرف المعنى :واو العطف في لفظي( :واذكر ,وقل).
ين و ْازَد ُ ِ
ِ ٍ ِِ
ِ
ِ
س ًعا}[اآلية]25 :
و َّ
ادوا ت ْ
أما قوله تعالىَ { :ولَِبثُوا في َك ْهف ِه ْم ثََال َث م َائة سن َ َ
اسما :وهي واو الجمع :وذلك في لفظ" :لبثوا " ,ولفظ" :ازدادوا".
فقد وردت فيه الواو ً
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ورودت فيه الواو حرفًا للمعنى ,وهي:
أ .واو العطف في لفظ" :وازدادوا".
ب .واو االستئناف في لفظ" :ولبثوا".

ووردت فيه الواو حرفًا للمبنى:
ودخلت واو المبنى في بناء االسم" :واو الجمع" في لفظي( :لبثوا ,ازدادوا) كما دخلت في بناء حرفي المعنى :واو العطف في

لفظ( :وازدادوا) ,وواو االستئناف في لفظ( :ولبثوا).

ات و ْاألَر ِ ِ ِ
َعلَم ِبما لَِبثُوا لَ ُه َغ ْيب َّ ِ
ِ َّ
ش ِر ُك
و َّ
َس ِم ْع َما لَ ُه ْم ِم ْن ُدوِن ِه ِم ْن َولِي َوَال ُي ْ
ُ
ض أ َْبص ْر ِبه َوأ ْ
الس َم َاو َ ْ
أما قوله تعالى{ :قُل الل ُه أ ْ ُ َ
ِِ
ِ
َح ًدا}[اآلية]26 :
في ُح ْكمه أ َ
اسما:
فقد ورودت فيه الواو ً

وذلك في واو الجمع من لفظ" :لبثوا ".

وورود الواو حرفًا للمعنى:
وهو :واو العطف في لفظ" :واألرض" ,ولفظ" :وأسمع" ,ولفظ" :وال يشرك".

وورود الواو حرفًا للمبنى:
ودخلت واو المبنى في بناء االسم :واو الجمع من لفظ( :لبثوا) ,وبناء األسماء( :السَّماوات ,دونه ,ولي) ,كما دخلت في بناء
حرف المعنى" :واو العطف" في األلفاظ( :واألرض ,وأسمع ,وال يشرك).
ِ
ُوحي إِلَ ْي َك ِم ْن ِكتَ ِ
ِّل لِ َكلِ َم ِات ِه َولَ ْن تَ ِج َد ِم ْن ُدوِن ِه ُم ْلتَ َح ًدا}[اآلية]27 :
و َّ
اب َرِّب َك َال ُم َبد َ
أما قوله تعالىَ { :وا ْت ُل َما أ َ
فلم ترد فيه الواو اسما ,وأما مجيئها حرف للمعنى وحرفا للمبنى فذلك على َّ
النحو التَّالي:
ورودها حرفًا للمعنى:
بني من حرف بناء واحد هو الواو
أ .واو العطف في لفظ" :واتل" ,ولفظ" :وأسمع" ,ولفظ "ولن " ,وهي في كل حرف معنى َ
ب .واو االستئناف :وات ُل.

وورد الواو حرفًا للمبنى:
وذلك في بناء حرفي المعنى :واو العطف في األلفاظ( :واتل ,وأسمع ,ولن ) ,وواو االستئناف في لفظ( :وات ُل) ,باإلضافة إلى

بناء الفعل( :أوحي) ,واالسم( :دونه).
خاتمة:

أنموذجا" ,وهو دراسة وصفيَّة تحليليَّة تطبيقيَّة،
"قصة أصحاب الكهف
آني َّ
ً
تناول هذا البحث َ
أثر الواو في بناء القصص القر ّ
آني ,وتوصل فيه الباحث إلى
وهدف هذا البحث إلى إبراز َ
آني ,واالستفادة من ذلك في فهم القصص القر ّ
أثر الواو في بناء القصص القر ّ

مجموعة من َّ
النتائج ,هي:

موضعا ,وهي معرفة َّ
ألنها من الضَّمائر,
 وردت الواو اسما في قصَّة أصحاب الكهف متمثلةً في و ِاو الجمع التي وردت في ثالثينً
ودالة على الثبوت َّ
ألنها من األسماء ,ويخبر عنها وتُوصف ,وتبيَّن هيئتها.
مما َّأدى إلى استئناف الجمل التي تروي قصَّة أصحاب الكهف ,وقطعها
 ورودت الواو حرفا للمعنى لالستئناف في أربعة مواضعَّ ,فضال عن تأدية ذلك إلى إيجاز القصَّة بحذف جمل
اغا يستثير عقل القارئ لملئه واالستمتاع بذلك,
عن سابقتها َّ
ً
مما يخلق فر ً
عديدة تحمل أحداثا يتخيلها القارئ.

-

مما يعني ربط األحداث ببعضها
ورودت الواو حرفا للمعنى عاطفةً رابطةً للمفردات ببعضها ,وكذلك ربطة للجمل ببعضها َّ

موضعا أدي إلى ربط القصَّة وتسلسلها.
البعض ,وورودها في تسعة وعشرين
ً
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 دخلت الواو في بناء اثنتين ومائة من الكلمات التي َّتركبت منها هذه القصَّة.
الجر وهي التي تستخدم في القسم ,وهو من ِّ
القصة لم يحتج إلى توكيد بها.
مؤكدات الخبر ,والخبر في هذه
َّ
 -خلت القِّصة من واو ِّ

جميعا عقالء فحسبَّ ,
ويستشف من ذلك َّ
ألنه معهم الكلب ,لذا لم يعبَّر
أن أصحاب الكهف ليسوا
 لم ترد الواو عالمة لإلعراب,ّ
ً
الستَّة.
يعبر عنهم بأي من ألفاظ األسماء ِّ
حموة ,وما أشبه ذلك لذا لم ّ
عنهم بجمع المذكر السَّالم ,وليس بينهم أب أو أخوة أو ّ
 خلت اآلية الحادية ع ْشرة من جميع أنواع الواو. -انقسام أثر الواو في قصَّة أصحاب الكهف إلى قسمين:

مما
القصة .وأثر
مادي :متمثل في بناء اثنتين ومائة من كلمات هذه
أثر
َّ
معنوي :وهو ناتج عن ذكر بعض أنواع الواوَّ ,
ّ
ّ
مما َّ
شف عن انتفاء بعض المعاني كتوكيد
الربط ,وبيان الهيئة ,واالستئناف ,وعن عدم ذكر بعض أنواعها َّ
أفضى إلى التَّوكيد ,و ّ

الخبر بالقسم ,وانتفاء بعض الصِّفات عن أصحاب الكهف.

والحمد هلل ِّ
رب العالمين

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

ي بن سهل َّ
 األصول في َّ
السراج ,تحقيق :عبد الحسين
النحوي المعروف بابن َّ
السر ِّ
النحو( ,ابن السََّّراج) أبو بكر َّ
محمد بن ّ
الرسالة ،بيروت( ,د.ط)( ,د.ت).
مؤسسة ِّ
الفتليّ ,
ّ
(الن َّحاس) أبو جعفر َّ
 إعراب القرآنَّ ,
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ,تعليق :عبد المنعم خليل
إبراهيم ,منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ,ط 1421 ،1:هي.

النبوي ,أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين ,تحقيق:
 إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
ّ
عبد الحميد هنداوي ,مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ,مصرَّ ,
الطبعة :األولى1420 ،هي 1999 -م.
محمد عبد اهلل جمال ِّ
الدين ،تحقيق :محمود مصطفى حالوي ،وأحمد
 أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك( ،ابن هشام) أبو َّ
َّ
َّ
ُّ
بي1419 ،هي1998 -م.
سليم
بي ،ومؤسسة التاريخ العر ّ
الحمصي ،الطبعة األولى ,دار إحياء التراث العر ّ
ّ
ادي
علي المر ّ
 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك( ,المر ّ
ادي) أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ

بي ,ط1428 ,1 :هي 2008 -م.
المصري
المالكي ,تحقيق :عبد الرحمن علي سليمان ,دار الفكر العر ّ
ّ
 الجمل في َّ
ي ,تحقيق :فخر الدين قباوة,
النحو( ,الخليل) ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصر ّ
(د.ن) ,ط1416 ،5 :هي 1995م.

 الجني َّ
المالكي ,تحقيق:
علي المرادي المصري
الداني في حروف المعاني( ,المر ّ
ّ
ادي) بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ
فخر الدين قباوة ,و محمد نديم فاضل ,دار الكتب العلمية ،بيروت ,الطَّبعة :األولى 1413 ،هي  1992 -م.
َّندوبي ,دار الكتب العلميَّة ,بيروت ,ط1425 ,5 :هي2004 -م.
 ديوان امرئ القيس ,ضبط :حسن الس ّ
وني ,دار الكتب
األشموني على ألفية ابن مالك,
 شرح
(األشموني) ,علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األُ ْش ُم ّ
ّ
ّ
العلمية ,بيروت ,الطبعة :األولى 1419هي1998 -مي.
الرحمن بن عبد اهلل بن عقيل ,د.ط ,مطبعة دار التُّراث ,القاهرة,
 شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك( ,بهاء الدين) عبد َّ
1420هي .1999 -
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 شرح الكافية َّ
معوض ،وعادل أحمد عبد
محمد بن عبدا هلل بن َّ
الشافية ،جمال الدين َّ
محمد بن مالك ،تحقيق :علي أحمد َّ
الموجود ،ط ،1دار الكتب العلميَّة ،بيروت1420 ،هي 2000 -م.

 شرح قطر َّ
الندى وبل الصدى( ,ابن هشام) عبد اهلل بن يوسف ,تحقيق أميل يعقوب ,ط ,2دار الكتب العلميَّة ,بيروت,
1420هي 2000 -م.

محمد ِّ
 علل َّ
الدرويش ,مكتبة
النحو,
محمد بن عبد اهلل بن العباس ،أبو الحسن ،ابن َّ
َّ
الوراق ,تحقيق :محمود جاسم َّ
(الوراق) َّ
الرياض ,الطَّبعة :األولى1420 ،هي 1999 -م.
الرشدّ ,
ّ
 الفصول المفيدة في الواو المزيدة ,صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي ,تحقيق :حسن موسى
الشاعر ,دار البشير ,عمان ,ط1410 ،1 :هي 1990م.

الخانجي ,القاهرة1426 ,هي -
 كتاب سيبويه( ,سيبويه) عمرو بن عثمان بن قنبر ,عبد السالم محمد هارون ,ط ,4مكتبة
ّ
2006م.
محمد هارون ,مكتبة الخانجي ،القاهرة ,الطَّبعة:
السالم َّ
ثي ،تحقيق :عبد ّ
 الكتاب( ,سيبويه) عمرو بن عثمان بن قنبر الحار ّ
الثَّالثة 1408 ،هي  1988 -م.
البغدادي ,تحقيق :عبد اإلله
ي
ّ
ي) أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبر ّ
 اللباب في علل البناء واإلعراب( ,العكبر ّ
النبهان ,دار الفكر ,دمشق ,الطَّبعة :األولى1416 ،هي 1995م.
 مجموع أشعار العرب ,وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن َّ
البروسي ,دار ابن قتيبة للطِّباعة
العجاج ،تصحيح :وليم بن الورد
ّ
و َّ
النشر والتَّوزيع ،الكويت( ,د.ط)( ,د.ت).

الشيباني ,تحقيق :شعيب األرنؤوط -
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد
ّ
التركي ,مؤسسة الرسالة ,الطَّبعة :األولى1421 ،هي 2001 -م.
عادل مرشد ،وآخرين ,إشراف :عبد اهلل بن عبد المحسن
ّ
 معجم البلدان ,شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي ,دار صادر ،بيروت ,ط1995 ،2 :م.
محمد هارون؛ ط ,3مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ د.ت.
 معجم شواهد العربيَّة ,عبد السَّالم َّ

ومحمد علي حمد اهلل,
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب( ,ابن هشام) عبد اهلل بن يوسف بن هشام ,تحقيق :مازن المبارك,
ّ
ط ,1دار الفكر ,بيروت1419 ,هي 1998 -م.
هنداوي ,المكتبة
السيوطي ,تحقيق :عبد الحميد
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ,عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
ّ
ّ
التوفيقية ,مصر( ,د.ط)( ,د.ت).
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