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  تعليقات
  )*(َّعبد الناصر إسماعيل عساف. د

  

لد الثاين والثمانني،  ّعلقت جملة جممع اللغة العربية يف اجلزء الثاين من ا
ا مثة ألحد األساتذة، تعليقات لغوية مفيدة،  ْعلى بعض ما ورد يف مراجعة نشر َ

 ))نيورد يف املوضعني اآلنف((): ٣٧٦ص (ّكان منها أن علقت على قول املراجع 
  . ))ًاملذكورين آنفا/ ّاملتقدمني: لوجه أن يقالا((: بقوهلا

: فإذا كان املراد من هذا التعليق القول. وهذا القول مما حيتاج إىل حتقيق
يف هذه اجلملة، على ما هي عليه من وصف  ))اآلنف(( إن استعمال كلمة

ا انتهى وتعريف، خالف ما انتهى إلينا فيها من استعمال كالم العرب، ألن م
ّإلينا مما مسع عنهم يدل على أن العرب استعملوها نكرة منصوبة، فذلك قول يف  ُِ

  .ّعلى أنه ال يلزم من صحته احلكم على هذا االستعمال بالغلط. ّحمله
ّوإذا كان املراد أن الوصف باآلنف، نكرة أو معرفة، غلط ال جيوز يف 

ا ظرف زمان، ا ال خترج عن كو ّ  وهو قول يشرب مما نص قياس أو مساع، أل ْ َ
للظرفية، ورمي من غادر ذلك  ))ًآنفا(( عليه غري واحد من احملدثني، من مالزمة

  .، فقول فيه حبث)١(باللحن، ومفارقة الصواب
ُِنعم، إن التأسي مبا انتهى إلينا من كالم العرب، واالقتداء مبا مسع، يقتضي  ّ ّ

لعلماء لبعض ما انتهى إلينا فيه ّتركه واالنصراف عنه، لكن مقتضى توجيه بعض ا
مكي بن أيب طالب : ذلك أن بعض العلماء مثل. ٌّمن كالم العرب دال على جوازه

 وأيب البقاء العكربي والسمني احلليب وأيب البقاء الكفوي وسواهم رأوا يف توجيه
                                                            

 .أستاذ النحو والصرف يف جامعة دمشق )*(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٦  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ًجواز أن يكون حاال، فضال عن النصب على الظرفية ))ًآنفا(( بل إن بعض . )٢(ً

  .ًواقتصر على نصبه حاال فيه النصب على الظرفية، منعالعلماء 
ًِ ماذا قال آنفا: من قوله تعاىل)) ًآنفا(( قال أبو حيان األندلسي يف َ َ َ َ 

ما القول : مبتدأ،  أي: حال،  أي: ًوآنفا... الساعة: أي((: ]١٦:٤٧حممد [

ف نصب على الظرًوآنفا :  الزخمشريوقال.. الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه

ّوقال ذلك ألنه فسره بالساعة. انتهى : واملفسرون يقولون: وقال ابن عطية. )٣(ّ
ّآنفا معناه الساعة املاضية القريبة منا، وهذا تفسري باملعىن انتهى والصحيح أنه . )٤(ً

ّليس بظرف،  وال نعلم أحدا من النحاة عده يف الظروف ً((
)٥(.  

ًاء حاال، كان من اجلائز عند أولئك العلم ))ًآنفا(( وإذا جاز أن يكون
ُأن يقع صفة؛ ألن األصل يف احلال والصفة أن يبنيا من املشتقات، ومنها 

  .ًآنفا، وما جاز يف أحدمها من ذلك جاز يف اآلخر
هذا ما دار يف نفسي إثر قراءة ذلك التعليق، وهو ما دفعين إىل السؤال 

لة العلمية واللغوية املفيدة املبن ية على علم وحتقيق، عن غياب تعليقات ا
ًأحيانا عن مواضعها، فال يرى املرء منها حيث حيب، أو حيث جيب أن 

لة شواهد وأمثلة دالة على ذلك، يكفيين .ًتكون، شيئا ّوعندي فيما قرأت يف ا
  .التنبيه منها على مثالني

                                                            
ّ، إمالء ما من به الرمحن ٢/٢١٦مشكل إعراب القرآن : انظر هلم على الرتتيب) ٢(

 .٤/٦٤٧، حاشية اجلمل ٢٠١،  الكليات ٩/٦٩٥، الدر املصون ٢/٢٣٧

 .٣/٥٣٤الكشاف ) ٣(

 .٥/١٠معاين القرآن وإعرابه للزجاج : وانظر. ٥/١١٥ّاحملرر الوجيز ) ٤(

 .٨٢ - ٨٠/ ١اختيارات أيب حيان النحوية : وانظر. ٧٩/ ٨ البحر احمليط )٥(



  
٧٠٧  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

  :المثال األول
لد اخلامس والسبعني حبثا ترد لة يف اجلزء الثالث من ا ّنشرت ا د فيه ً

ّمن اآلراء واألحكام ما ال ينهض لضعفه وافتقاره إىل الدليل والبينة، أو ما ال 
ّيصح البتة ّفمن ذلك، ولست بصدد رصد كل ما يف ذلك البحث، أن نص . ّ ّ

، يف معرض حديثه عن قدرة اللغة العربية االشتقاقية،  )٥١٦ص (الباحث مثة 
ّ املصنفة، مثل هلا بثالثة عشر على أن يف اللغة العربية عشرات األوزان غري ّ

ّسجل((: ًوزنا،  منها
ِ ِفعل، ومتثال: ِ

ّ
ِ َتفعال، ومعول: ِ ْ

ِ ْفعول، : ِ : ََوجيشان.... ِ
َفـعالن، ونـتـفة ُْ َ َْفـعلة،: َ ََفعال، ورمد: ُوصداع.... ُ َفـعل، وحثالة: ُ ُ َ َفـعالة، : َ ُ

ِومصيطبة َْ ِمفيعلة، ومغيزل: ُ َ ُ َُِ   .))وغريها.... َْ
ا ّولو تروى ال ّباحث فيما قال، وحتقق هذه األلفاظ واألوزان يف مظا ّ

من كتب العربية، لرأى غلطه يف وزن بعض الكلمات، وأليقن أن أكثر تلك 
ّاألوزان هو مما صنفه العلماء،  وأن بعض أمثلته كان مما مثل به أولئك العلماء 

مما ال ّيف كالمهم حيث صنفوا تلك األوزان، ولعرف أن بعض األوزان األخرى 
ّيتعذر إحلاقه ببعض ما صنفوه وضبطوه من أبنية العربية، وامتنع من مث عن 

َّالتقحم، وذم العجلة َ ُّ.  
  :وهذا بيان بعض ذلك

َ سجل بوزنه فعل بعض ما ميكن أن يصنَّف فيما يعرف عند العلماء - ُ ُ ّ ّ
ِ ِِ ِ

ًباالسم الثالثي املضعف املزيد بأحد املثلني مدغما، الذي يكون امسا  ً وصفة ّ
ّفلز، حرب، دقم: حنو

ِ ِِِ
ّ ِ ِ ّ

)٦(.  
 الذي ))ِتفعال((ّأحد األمثلة اليسرية اليت رددها العلماء لوزن : ِ متثال-

                                                            
 .١/٦٤، االرتشاف ١/٨٦املمتع يف التصريف : انظر) ٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

َورد فيه من أمثلة األمساء والصفات ألفاظ حتفظ، ليست بالكثرية، من العلماء  ُ

ًمن حصرها بستة عشر، ومنهم من زاد عليها حنوا منها
)٧(. 

َمعول ْ
ا اجلبالُوهو حديدة تن: ِ َمفعل((، وزنه ...َقر  ْ ، وليس كما قال ))ِ

ًالباحث فعوال َ ْ
ّجار على أحد ما نص عليه العلماء وأمجعوا من  آلة وهو اسم. ِ ٍ

َمفعل((ّأوزان اسم اآللة املطردة، أعين وزن  ْ ِ((
)٨(. 

َ جيشان- ّمصدر جار على ما قرره العلماء من أن الغالب يف مصدر : َ ٍ

ّثالثي على اضطراب وحركة وتقلب أن جييء على ّما دل من الفعل ال
َفـعالن(( ً، ونص بعضهم على أنه مقيس قياسا مطردا))َ ّ ً ّ

)٩(. 
َ نـتـفة- ُبعض ما ميكن أن يصنَّف فيما قرره بعض العلماء من أن : ُْ

َْفـعلة(( ً يأيت كثريا مبعىن اسم املفعول مبالغة))ُ
ّ، أو فيما نص عليه بعضهم من )١٠(

  .)١١(خطبة: األمساء ماله أول وآخر حنوأنه جييء عليه من 
َ صداع-  ّبعض ما مثل به العلماء ملا نصوا عليه من أن الغالب يف مصدر : ُ ّ

                                                            
 ،١٣٦، أبنية كتاب سيبويه ٢٢٣- ٢٢٢،  شرحه للسريايف ٤/٢٥٦الكتاب : انظر) ٧(

، شرح املفصل البن يعيش ١/١٦٧، شرح الشافية للرضي ٦٠٤أدب الكاتب 
 .١٣٨، ٩٢، ٢/٢١، املزهر ٢/٥٠٠، ٢١٤- ١/٢١٣، االرتشاف ٦/٥٦

،  شرح ٣/١٥١، األصول ٢٤٨، شرحه للسريايف ٩٥-٤/٩٤الكتاب : انظر) ٨(
 .٢/٥٠٦، ١/١٥٠االرتشاف ، ٦/١١املفصل البن يعيش 

، ٥٧٦، أدب الكاتب ٨١- ٨٠، شرحه للسريايف ١٥- ٤/١٤الكتاب : انظر) ٩(
، ١/١٥٦، شرح الشافية للرضي ١٣٣، ٥٦، دقائق التصريف ٣/٩٢األصول 

 .٢/٤٩٠، االرتشاف ٤٧- ٦/٤٦شرح املفصل البن يعيش 
ح ، شر٤١٦-٢/٤١٥، شرح التسهيل البن مالك ٤٢٧إصالح املنطق : انظر) ١٠(

 .٢/١٥٤،  املزهر ١/١٤٧، االرتشاف ١/١٦٢الشافية للرضي 
 .١/١٤٧االرتشاف ) ١١(



  
٧٠٩  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

 .)١٢(، ورأى بعضهم أنه مقيس))ُفعال(( وزن ))َِفعل((األدواء من غري باب 
ّمصدر جار على ما نص عليه العلماء من أن األغلب يف األدواء : ََ رمد-  ٍ

َفـعل(( أن يكون على وزن ))َِفعل((من باب   .)١٣(كالورم والوجع واملرض والسقم)) َ
ا العلماء ملا انتهوا: ُ حثالة-   أن وزن إليه من ّأحد األمثلة اليت مثل 

َفـعالة(( ًيكثر أو يطرد يف الفضالت، داال على ما يسقط أو يفضل أو يطرح ))ُ ّ)١٤(. 
ِ مغيزل، ومصيطبة- َْ ُ ر من قواعد يف ّمثاالن جاريان على ما هو مقر: ُ

ِ إذا وزن حبسب نظام امليزان ))مفعلة((و )) مفعل(( ّباب التصغري، من أن مصغر ُ
ِمفيعل، مفيعلة: الصريف العام، مراعاة لألصول والزوائد، كان على مثال ِْ َْ َُ فإذا . ُ

َْنظر فيه إىل أوزان التصغري االصطالحية الثالثة، كان على وزن فـعيعل ُ ِ ُ)١٥( .
ّغري املصغر على هذا الوزن مفيعل ألفاظ معدودة مكربة، نبه على أنه جاء من  ّ ِ َْ ُ ّ

ا  .)١٦(ّعليها العلماء يف مظا

                                                            
، األصول ٥٨٠، أدب الكاتب ٧٥- ٧٤، شرحه للسريايف ٤/١٠الكتاب : انظر) ١٢(

، شرح ١٥٥- ١/١٥٤، شرح الشافية للرضي ١٣٤،  دقائق التصريف ٣/٨٩
 .٢/١٠٨، املزهر ١/٢٩٣، وللمرادي ٣/٤٢٤التسهيل البن مالك 

 وما بعدها، أبنية كتاب سيبويه ٨٥، شرحه للسريايف ٢١- ٤/١٧الكتاب : انظر) ١٣(
 .١/١٥٦، شرح الشافية للرضي ٣٢١

، ٣/٩٠، األصول ٥٨٢، أدب الكاتب ٧٦، شرحه للسريايف ٤/١٣الكتاب : انظر) ١٤(
 .٢/١١٩، املزهر ٢/٤٩٠، ١/١٤٩، االرتشاف ١/١٥٥شرح الشافية للرضي 

، شرح اجلمل البن ٥/١١٥، والبن يعيش ١/٥٤٦بن احلاجب شرح املفصل ال: انظر) ١٥(
 .٤/٦٨٣، النحو الوايف ١/٣٢٥، شرح الشافية لركن الدين ٢/٤٤٠عصفور 

، إعراب ١/٢٣٠، احلجة للفارسي ٥٩٥، أدب الكاتب ٢/٢٥٦جماز القرآن : انظر) ١٦(
، البحر احمليط ٥/٢٩٢، ٢٠٠- ٢/١٩٩، احملرر الوجيز ٤/٤٠٥القرآن للنحاس 

 .٢٥٤، ٢/٩٣، املزهر ٢٨٨ - ٤/٢٨٧، الدر املصون٥٠٢، ٣/٤٨٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  :المثال الثاني
لد الثمانني حبثا عن واو الثمانية اجتهد فيه  لة يف اجلزء الرابع من ا ًنشرت ا
ان ّكاتبه يف مجع املادة وتصنيفها، لكنه غفل عما جيب فيه من إحكام وحتقيق، فك

ّوالتحكم حظ دلت عليه فيه للغلط والتخليط   :أشياء وأشياء منها ّ

إىل أيب حيان األندلسي أنه ) ٨٠٨ -  ٨٠٧ص(نسب الكاتب  •
ًوإن قريشا إذا ... ((: َّإن واو الثمانية من لغة قريش، وعد من قوله: قال

  .))ستة سبعة ومثانية تسعة، فتدخل الواو يف الثمانية: ّحتدثت تقول
ّ أبا حيان مل يقل ذلك، وإال كان كمثبت واو الثمانية؛ وأن والصحيح أن

ّذلك مما ذكر عن أيب بكر شعبة بن عياش وابن خالويه، بنص أيب حيان نفسه ِ ُ.  
ا واو الثمانية، وأن (( :قال ِوذكر عن أيب بكر بن عياش وابن خالويه أ ُ

ّقريشا إذا حتدثت ً....((
)١٧(.  

و أول من استعمل أن ابن خالويه ه) ٨١١ص(رأى الكاتب  •
ّوقد تنبه عدد من العلماء : ًمث قال بعد بضعة عشر سطرا. مصطلح واو الثمانية

ذا املصطلح، بل كان كالمهم  م مل يقولوا  إىل هذه الواو على الرغم من أ
ّفأوهلم الذي له قصب السبق لوالدة .ًتنظريا لآلخرين الذين وضعوا املصطلح
: وقيل((... إذ قال القرطيب، ...)١٨(اشّمصطلح جديد هو أبو بكر سامل عي

م يعدون من الواحد فيقولون ا واو الثمانية،  وذلك من عادة قريش أ : ّإ

                                                            
 .٦/١١٤البحر احمليط ) ١٧(

ًويف امسه خالف على ثالثة عشر قوال،  أصحها .هذا ما قاله الباحث يف امسه) ١٨(
 .٣٢٦ – ٢/٣٢٥غاية النهاية .شعبة



  
٧١١  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

قاله أبو بكر بن . ومثانية: فإذا بلغوا السبعة قالوا، مخسة ستة سبعة ومثانية

  .ه.ا...  ))عياش
ُِوهذا القول إذا أخذ برمته على ظاهره، وفهمت كلمة.هكذا قال ّ ِ ُ 

على ما تعنيه يف شائع استعماهلا وغالبه من الداللة على تسمية  )) املصطلح((

  .الشيء، وداللة اللفظ على املفهوم؛ بدا ما فيه من تثبيج واضطراب
نفى عن أيب بكر بن عياش : ًفانظر قوله يف املوضع الثاين تر ذلك فيه ظاهرا

ّنهم ذلك من العلماء، وعد ألنه معدود فيمن نفى ع، ))واو الثمانية(( القول مبصطلح
إن : ًمث قال آخرا. ) ١٩(كالمه مقدمة اعتمد عليها اآلخرون لوضع هذا املصطلح

ّأبا بكر بن عياش أول العلماء قصب سبق لوالدة هذا املصطلح اجلديد ّ!  
ّمث انظر إىل ما نص عليه يف املوضع األول من أن ابن خالويه هو أول 

ّيف له أن يدعي الشيء بنفسه ك: من استعمل هذا املصطلح، واسأل
  !ًملختلفني يف آن معا ؟

ّوقد يبدو للمتأمل أن مصدر بعض ما أطل من قول الكاتب على ظاهره  ّ
تارة  ))الثمانية مصطلح واو((و ))املصطلح(( من تثبيج واضطراب هو استعمال

ًلالسم، وتارة أخرى للمسمى،  فأراد به حينا حقيقة هذه الواو ومفهومها، وحينا ً ّ 
ورمبا كان .ًفكان ذلك أحيانا مدعاة لاللتباس والتخليط.ّامسها والعبارة الدالة عليها

                                                            
ذا املصطلح أو استعماله عن ابن عياش رمبا كان يف غري) ١٩(  حمله؛ ّاجلزم هنا يف نفي القول 

 من )) واو الثمانية((ّألنه إذا صح ما قاله القرطيب احتمل أن يكون مصطلح 
ا ((: وكان مما يؤيده قول أيب حيان.عبارته ِوذكر عن أيب بكر بن عياش وابن خالويه أ ُ

وإال فكيف أثبت له قصب السبق يف . ٦/١١٤ البحر احمليط ))...واو الثمانية، 
ًباح له أن يسلط النفي واإلثبات معا على شيء بعينهوالدة هذا املصطلح، إال أن ي ّ! 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

قاله عن ابن عياش، وأراد منه أنه مل يكن من رأيه القول بواو الثمانية  منه ما
ّحقيقة ومفهوما، وإن تنبه هلا، وكان له قصب السبق يف والدة املصطلح الذي  ً

  .ُِّمسيت به
ً تردد كثريا يف كالم الكاتب، وكان أحيانا يأيت يف أسيقة وهذا االستعمال مما ً ّ

ّختلو من عالمات مميزة فاصلة، إال أن يهتدى إليها مبزيد تأمل وتدبر وكان من أثره يف .ُ
ُِّغري موضع أن خيل للمرء أن مظنة اخلالف هنا بني العلماء يف التسمية واملصطلح، ال 

ًيف الواو حقيقة ووجودا ومفهوما وهو .ّن ذلك مما صرح به يف مواضع من كالمهبل كا.ً
ًالواقع، ألن مدار اخلالف على هذه الواو حقيقة ومفهوما، فإذا  عند التحقيق خالف

ًامتد اإلنكار إىل املصطلح كان أثرا من أثر إنكار املفهوم ّ.  

َّفيمن أثبت واو الثمانية الثعليب صاحب تفسري ) ٨١١ص(ذكر الكاتب  •
والتفسري أنه من أوائل  وقد ذكرت كتب النحو((: قال، مث )الكشف والبيان(

ّاملفسرين الذين استعملوا هذا املصطلح يف كتابه املذكور آنفا وأيده   .ه. ا))ً
زيادة زادها  ))ّ وأيده- يعين تفسريه -ًيف كتابه املذكور آنفا ((وقوله 

 أو الكاتب على ما كان يف مصادره اليت أحال عليها، ال دليل له عليها منها،
ُمما اطلعت عليه من كتب تناولت هذه الواو وهذا التعيني بغري دليل رجم .ّ

  .ّبالغيب، والعلم ال يقبل من القول إال ما اعتضد ببينة أو برهان
ج الكاتب أن عني من األعالم ما كان مشرتكا من كنية  • ًكان من  ّ

ّوهو بعض ما يتطلبه البحث العلمي، ورمبا .أو لقب أو اسم أو نسبة
ّوعلى الباحث إذا أراد االنتهاء إىل نتائج صحيحة أن يتوسل مبا يقتضيه .وجبهأ

َوإال وقعت النتائج يف شرك ال . املنهج العلمي، وما يهديه إليها من أدلة وقرائن َ
  .ينقذها منه إال النقد و التمحيص



  
٧١٣  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

َّوقد نظرت يف بعض ما عينه الكاتب من تلك األعالم، فإذا هو يلوذ  ُ
ّعرض عما يتيحه البحث من قرائن وأدلة، وإذا يف نتائجه ما ّبالتحكم، وي

  .ّيسقيه الغلط من مائه، وما حيوم الشك حوله،  فال تطمئن إليه النفس
  :وهذه أمثلة

ال(( ّعــني الكاتــب - ــالقف وحكــى حنـــوه ((: الــذي ورد يف قــول القــرطيب ))ّ

ال، فقــال  )) ....سبعة، إن العــدد ينتهــي عنــد العــرب إىل الــ:ًإن قومــا قــالوا: ّــالقف
  ).٥٠٧ت (على أنه حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي ) ٨١٢ص (ّفنص

نفخ فيه  ّوهذا التعيني عند التحقيق ال يثبت للنقد، قام على الظن، مث
ولو احتكم إىل ما يف تفسري .ًالكاتب من نفسه، فعظم حىت بات لديه يقينا

، لرجع عن قوله، القرطيب نفسه، ويف بعض كتب الرتاجم من إشارات وقرائن
ّولعرف أن القفال هو حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي املعروف بالقفال 

  ).ه٣٦٥–٢٩١(الكبري
  :ُواإلشارات والقرائن التي عنيت

 أن القــرطيب كــان إذا ذكــر حممــد بــن أمحــد بــن احلــسني الــشاشي ذكــره -أ
 مل يكـن لـه ؛ وأن الـشاشي))اإلسـالم فخر((،  ورمبا قرنه بلقبه )) الشاشي((بنسبه 

 يف تفسري القـرطيب إال فيمـا نقـل القـرطيب مـن حكايـة - فيما رأيت -من الذكر 

  .)٢٠(ابن العريب عنه) تلميذ الشاشي(تلميذه 
ًورد يف بضعة عشر موضـعا مـن تفـسري القـرطيب، كـان  ))ّالقفال((  أن-ب

اللغــة لــه فيهــا مــن القــول والــرأي واالختيــار مــا هــو موصــول بالتفــسري والتأويــل و
                                                            

 .٧/٣٣٩،  ٤٨٦،  ٣/٧٤،  ١/٤٥٢تفسري القرطيب : انظر) ٢٠(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

وهـذا ألـصق . )٢١(والكالم واألصول، وكان فيها شيء من مذهب املعتزلة وتـأويلهم
ً، ألنه كمـا نـص العلمـاء يف ترمجتـه كـان أصـوليا لغويـا ....ما يكون مبحمد بن علي ً

ولـــه تفـــسري كبـــري نـــصر فيـــه . ًّمفـــسرا،  وكـــان أول مـــن صـــنف اجلـــدل مـــن الفقهـــاء
ِإذا ذكر : قال اإلمام النووي.مذهب املعتزلة مث إنـه ... ّالقفـال الـشاشي فـاملراد هـو، ُ

  .)٢٢(...ّيتكرر ذكره يف التفسري واحلديث واألصول والكالم
الـــــــذي ذكـــــــره  ))املـــــــالقي(( أن) ٨١٢ص (كـــــــان مـــــــن رأي الكاتـــــــب  -

 عن األسـتاذ وحدثين أيب ((: القرطيب يف قوله ينقل حكاية ابن عطية عن أبيه
ن ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها يف  وكا-النحوي أيب عبد اهللا الكفيف املالقي 

))...هـي لغـة فـصيحة:  أنه قال–ُّمدة ابن حبوس 
هـو أبـو عبـد اهللا حممـد = )٢٣(

  ). ه٥١٩ت (بن عبد اهللا املالقي 
وكان ينبغي له أن يكسر من اليقني والقطع فيما رآه بشيء من الشك 

ف له كما يدل تعريف ابن عطية به حنوي كفي ))املالقي(( واالحتمال؛ ألن
حظ من إقراء القرآن، وهو ما ال وجود له يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن حسن 

واملنصوص عليه يف ترمجته . ّالذي نص عليه الكاتب ه ٥١٩ّاملالقي املتوىف سنة 
أنه قاض، له كتاب يف الزهد، ) ٢٤()األعالم(اليت رجع إليها الكاتب فيما أظن يف 
                                                            

،  ٩/١٦٦،  ٨/٢٥٧،  ٧/٢٢٠،  ٦/٣٣٤،  ٥/٤٠٣: ًانظر املصدر السابق مثال) ٢١(
١٣/٣٧٠،  ٢٠٩- ٢٠٨،  ١٤٠،  ١٢/٥٤،  ٣٧٥،  ٣٣٤،  ١٦٧ ،
١٦/٤٨٩،  ١٥/٤٨٤،  ١٤/٣٣٤ ،.... 

 – ٢٦٢،  مناقب اإلمام الشافعي ٧٨٩ – ٧٨٨ذيب األمساء واللغات : انظر) ٢٢(
 .١٩٧ – ٢/١٩٦،  طبقات املفسرين للداودي ٢٦٣

 .٣/٨٩وانظر احملرر الوجيز . ١٠/٣٩٧تفسري القرطيب ) ٢٣(

)٢٢٨ /٦) ٢٤. 



  
٧١٥  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

ّوويل القضاء يف غرناطة سنة   الذي يعرفه ابن عطية ))املالقي((ولو كان .  ه٥١٥ُ
ّقاضيا يف غرناطة، ملا خفي عنه، ألنه من أهل غرناطة، وكان فيها حينئذ؛ ولعرفه  ً

  .القاضي ّبذلك، لعلو منـزلة القضاء، ورفيع شأن

املذكور يف قول  ))علي بن عيسى(( أن) ٨١٥ص(رأى الكاتب  - 
تدل على أن للجنة ... واو ها هناوذهب بعض املفسرين إىل أن ال(( :ّالرماين

هو علي بن  ))...ّ، وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول..مثانية أبواب
  ).ه٤٢٠ت(عيسى، أبو احلسن الربعي 

  :ويف هذا عندي شك مبعثه أمران
 داللة املصادر اليت تناقلت آراء الرماين والربعي وأقواهلما على أن -١

ًالب بنسبه، فإذا ذكر بامسه ذكر مقرونا بنسبهيرد إذا ما ورد يف الغ  ))الربعي(( ِ ُ :
 ًعلي بن عيسى الربعي، إال أن يكون السياق داال عليه؛ وأن ذكر الرماين بامسه

  .ًمعروف، وإن كان دون ذكره بنسبه، أو بامسه مقرونا بنسبه ))علي بن عيسى((
نه ّ احتياج إثبات تأثر الرماين بالربعي، ونقل آرائه وأقواله، مع إعال-٢

ا حتجب التأثر والنقل، .بذلك، إىل دليل ذلك أن املعاصرة، وإن مل تكن يف ذا
ما  .ًكثريا ما حتجب التصريح 

ّوالذي حتدثين به نفسي أن يكون علي بن عيسى املذكور هو الرماين ّ .
ِومن مث إما أن تكون العبارة اليت ورد فيها امسه أ◌قحمت يف كتابه  ُ ُ معاين (ّ

املطبوع إليه غري ) معاين احلروف( وإما أن تكون نسبة كتاب ًإقحاما،) احلروف
  .صحيحة، وهذا ما حيتاج إىل حبث وحتقيق
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 الذي ذكره ابن )) ابن األنباري((على أن ) ٨١٦ص(ّنص الكاتب  - 
 هو عبد )) :...ّوقال قوم أشار إليهم ابن األنباري وضعف قوهلم(( :عطية يف قوله

  ). ه٥٧٧ت(ألنباري الرمحن بن حممد، أبو الربكات ا
  :وهذا التعيني عند التحقيق ال يصح، ويدفعه أمران

أو أكثـره كمــا يــرى بعــض ) ّاحملــرر الــوجيز(ّأن ابـن عطيــة صــنف تفـسريه  - أ

 ويف هذا الوقت كان أبـو الربكـات .)٢٥( ه٥١٨ وسنة ٥١١الباحثني ما بني سنة 
لـــه شـــأن يف ّفـــأىن يكـــون .ًصـــغريا مل يبلـــغ ســـن الرشـــد) ه٥٧٧ – ٥١٣(األنبـــاري 

َالعلم، ورأي يهتدى به، وحكم ينقل عنه ؟ ُ ُ!  

ِــأن ابــن األنبــاري ذكر يف مواضــع أخــرى مــن تفــسري ابــن عطيــة،  - ب ُ

رجح أن يكـــون املقـــصود بـــه هنـــا أبـــا بكـــر حممـــد بـــن القاســـم  ّكـــان فيهـــا مـــا ي ــ ُـ
َّ، ففي أحد تلك املواضع صرح بكنيتـه أيب بكـر)٣٢٨ت(األنباري  َـ

، ويف )٢٦(

ت (ومكــــي ) ٤٣٠ت (ًق شــــيئا ممــــا حكــــاه املهــــدوي  ســــا)٢٧(موضــــع آخــــر

ومثلهمــا ال حيكيــان عــن أيب الربكــات الــذي كــان . عــن ابــن األنبــاري) ٤٣٧

  .حينئذ يف علم الغيب
ــا، أو تنبــه ) ٨١٣ص (ذكــر الكاتــب  • ّأن واو الثمانيــة عنــد مــن قــال 

هلـــا، ووجـــد هلـــا دالالت ختتلـــف عـــن بقيـــة الـــواوات؛ ليـــست واو العطـــف أو واو 

  .ئناف أو الواو الزائدةاالست
                                                            

 .١٩٥ – ١٩٣عبد احلق بن عطية : انظر) ٢٥(

 ٣/٥١٥ّاحملرر الوجيز )٢٦(

 .١/٢٦١املصدر السابق ) ٢٧(



  
٧١٧  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

ـــا، أو نبـــه عليهـــا، أو مـــن نقـــل  ّوهـــذا فيـــه نظـــر، ألن يف كـــالم بعـــض مـــن قـــال 
ـا ال ختـرج عـن معـىن العطـف ّعنهم شيئا من ذلك، ما يدل نصا أو إشارة علـى أ ً
)٢٨(، 

ا لالستئناف،)٢٩(أو واو احلال ا تصلح للسقوط، )٣٠( أو أ   .)٣١(أو أ
ـــا ومـــن مث ال يكـــون مـــن مقتـــضى قـــو ل مـــن قـــال بـــواو الثمانيـــة أن يعر

ا ملـــا يـــدل عليـــه حكـــم الكاتـــب يف تلـــك الفقـــرة الـــيت عقـــدها  ًـــكـــذلك، خالف
  .إلعراب هذه الواو) ٨٢٠ص(

لتعليــل جمــيء الــواو مــع الــصفة الثامنــة ) ٨١٣ص(كــان ممــا ذكــر الكاتــب  •
لكــــــل مقــــــام معــــــىن (( :مــــــن فوائــــــد ابــــــن الزملكــــــاين ،)٣٢(بعـــــض مــــــا أورد الــــــسيوطي

 كـان املقـام مقـام تعـداد صـفات مـن غـري نظـر إىل مجـع أو انفـراد حـسن فإذا.يناسبه
إســــقاط حــــرف العطــــف، وإن أريــــد اجلمــــع بــــني الــــصفتني أو التنبيــــه علــــى تغايرمهــــا 

  .))ًوكذلك إذا أريد التنويع لعدم اجتماعهما أيت باحلرف أيضا. عطف باحلرف
أي إن اجلمع بني الصفات هو الذي جلب (( :ّمث عقب عليه بقوله

الواو مع الصفة الثامنة،  وهو الذي أسقطها لعدم وجود جامع بني الصفات 

  .))ُتلك، هلذا ذكرت تارة وتركت تارة أخرى

                                                            
 .٤/٤٣٨، ٣/١٨٩، الربهان ٤٢٦الرصف : انظر) ٢٨(

 .٤٢٦الرصف : انظر) ٢٩(

، ٣٠٤، بدائع الفوائد ١٣/٢٤٧، تفسري القرطيب ١/٤٠٦وضح الربهان : انظر) ٣٠(
 .٢/٣٠٦اإلتقان 

 .٤٣٩ – ٤/٤٣٨، ٣/١٩٠، الربهان ٥٠٨، ٣/٨٩احملرر الوجيز : انظر) ٣١(

 .٤/٥١األشباه والنظائر ) ٣٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  :وهذا التعقيب إذا تأملته بدا لك لعواره ال يثبت للنقد، من وجهني
ّالـتحكم بتقييـد العطـف بالــصفة الثامنـة، خبـالف مـا جــرى عليـه كـالم ابــن  - ١

  .ليس فيه بيان خصوصية للصفة الثامنة، وتقييدها بواو العطفالزملكاين من إطالق 
فهم كالم ابن الزملكاين وتفـسريه علـى غـري وجهـه، ألن اجلمـع بـني  -٢

الصفات يكون بعطف تلك الصفات بعضها على بعض، فكيف يكون اجلمـع 
وتـرك العطـف بـني الـصفات ! بني تلك الصفات، والواو مرتبطـة بإحـداها فقـط؟

عــين بــاللزوم انتفــاء اجلــامع بــني تلــك الــصفات؛ ألنــه قــد يعــين وجــود املتعــددة ال ي
  .ذلك اجلامع، مع انتفاء الرغبة يف النظر إليه والتنبيه عليه

مث إن اقرتان العطف بإحدى الصفات، ولتكن الثامنة، وربطها مبا قبلها، ال 
ُيعني اجلمع بني الصفتني، فقد يراد اجلمع، أو التنبيه على التغاير، أو    .على التنويعّ

: ولو نظر الكاتب إىل ما قاله ابن الزملكاين بعد، إذ تناول قوله تعاىل
 ٍعسى ربه إن طلقكن أن يـبدله أزواجا خيـرا منكن مسلمات مؤمنات ٍَِ ِْ ُ ُ ً َُ َ

ِ ِ
ْ ََّ َُّ ُْ ً ْ َْ َْ َُ َُ ْ َََّْ ِ ُّ َ َ

ًقانتات تائبات عابدات سائحات ثـيبات وأبكارا َ ََْ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍَ َ ََِّ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ َ ]وهو ، ]٥:٦٦رمي التح
  .بعض ما يصح فيه ذلك األصل؛ لعرف أن تعليقه غلط حمض

فأتى بالواو بني الوصفني األخريين ألن املقصود ((: قال ابن الزملكاين
ّوأما . بالصفات األوىل ذكرها جمتمعة، والواو قد توهم التنويع، فحذفت

ًاألبكار فال يكن ثيبات، والثيبات ال يكن أبكارا، فأتى با ّ ّّ لواو لتضاد ّ

))النوعني
)٣٣(.  

                                                            
 .٤/٥١السابق املصدر ) ٣٣(



  
٧١٩  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

ابن عطية يف املعرتضني على واو الثمانية، ) ٨١٦ص(ّعد الباحث 
االستغناء  يفرتض ابن عطية أن واو الثمانية هي واو زائدة، ميكن(( :وقال

ال تبدو فيها الواو زائدة، لذلك ... عنها، على حني النصوص القرآنية اخلمسة
فعلى رأيه هذا . ))ستغين الكالم عنهاالزمة ال ي] الواو[بل هي .. (( :قال

  .ه.ا ))تكون الواو هذه عاطفة وليست واو الثمانية
ُوهذا قول فيه نظر؛ ألنه يفهم أن ابن عطية أنكر واو الثمانية، ويدل 
على أن قوله بزيادة واو الثمانية كان عن افرتاض، ال عن رأي واختيار، وأنه 

ِيرى أن الواو يف تلك اآليات اليت استد ا يف هذا الباب الزمة ال يستغين ُ ّل 
  .وهو ما يقتضي بآخرة أن تكون فيها عاطفة.الكالم عنها

َّوهذا عند التحقيق غري مسلم به؛ ألن ابن عطية اقتدى مبن قال بواو  ُ
ْوثامنـهم كلبـهم :ّالثمانية، فخرج عليها من آي الذكر احلكيم قوله تعاىل ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ 

َوفتح و،]٢٢:١٨الكهف [ ُِ َُت أبـوابـهاَ َ َْ ْ ] و]٧٣:٣٩الزمر  ِوالنَّاهون عن َ َ ُ َ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ ] م رأوا ] ١١٢:٩التوبة إال أنه خالفهم يف بعض ما استدلوا به، أل

ًثـيبات وأبكاراأن الواو يف بعض اآلي  َ ََْ
ٍ ََِّ ]٥: التحرمي[  َسبع ليال ومثانية َ َِ َ َََ ٍ َ َْ

ًأيام حسوما ُُ ٍ ََّ]لثمانية، على الرغم من لزومها وحاجة  واو ا]٧: ٦٩احلاقة
الكالم إليها، وهذا خالف ما كان يراه من أن تلك الواو ال تكون كذلك إال 
ّحيث ميكن أن يستغىن عنها، فإذا اختل املعىن لسقوطها، وضل املقصود مل  ّ ُ

  .)٣٤(تكن كذلك

                                                            
 .٥٠٨،  ٣/٨٩احملرر الوجيز : انظر) ٣٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ّويكفي املرء أن يتدبر كالم ابن عطية الذي أحال عليه الكاتب حىت يعرف 
  .وفهمه على غري وجهه ّ، ويعرف معه أن الكاتب حرف كالم ابن عطية،ذلك

ّعلى أن يف كالم ابن عطية ما يشعر بأن صحة االستغناء عن واو  ُ
ا زائدة جمردة، بل هي متلبسة مبعىن مل يكن لوالها ّالثمانية ال يعين أ ّيدلك .ّ

ّعلى ذلك أنه ضعف القول بزيادة الواو يف قوله تعاىل ّ: َِّاهون عن َوالن َ َ ُ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ ]على الرغم من قوله بأن ، )٣٥(ّ وعده غري ذي معىن]١١٢: التوبة

ًورمبا كان مما يوحي بذلك أيضا أن ترى ابن عطية حيمل . الواو هنا واو الثمانية ّ
َوفتحت أبـوابـها واو ُ َ َْ ْ َ ُِ َ ]٣٦(يف غري موضع على واو الثمانية ]٧٣: الزمر(، 

 موضعها اختار أن تكون الواو مؤذنة بأن ما بعدها َّحىت إذا فسر اآلية يف
سابق يف الزمن ملا قبلها،  وأن أبواب اجلنة تكون مفتحة ألهلها قبل وصوهلم؛ 

ا اللهم إال أن يكون ذلك من قبيل . )٣٧(وأعرض عن قول من قال بزياد
  .اختالف القول باختالف املواضع

ــــا، وهــــو مــــا ردده يف موضــــع آخــــر  ــــأن )٨٢٠ص(ّوقــــول الكاتــــب هن ، ب
ـــا عاطفـــة، فيـــه  ّمـــذهب ابـــن عطيـــة يف تلـــك الـــواو الـــواردة يف اآليـــات اخلمـــس أ

  .إطالق ال يناسب الواقع

ومما حيسن يب، بعدما فرغـت مـن التعليـق علـى مـا نـسبه الكاتـب إىل ابـن 

ّعطية، أن أنبه على ما وقع يف كالم الكاتب حني ذكر أن ابن عطيـة تـويف سـنة 
علــــى أن هــــذا القــــول يف وفــــاة ابــــن عطيــــة ). ٥٤٦(، مــــن ســــهو صــــوابه ه٥٦٤

                                                            
 .٣/٨٩املصدر السابق ) ٣٥(

 .٥٠٨،  ٣/٨٩املصدر نفسه ) ٣٦(

 .٤/٥٤٢املصدر نفسه ) ٣٧(



  
٧٢١  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

ّخالف األوىل؛ ألن القول الذي صححه بعض أهل العلم كابن األبار أنـه تـويف  ّ
  .)٣٨()٥٤١(سنة 
ابــن املنــري الــسكندري أشــد املعارضــني لــواو ) ٨١٦ص(ّعــد الكاتــب  •
  .الثمانية

وال وهــذا الــرأي فيــه مــن املبالغــة مــا تبــني عنــه معارضــة أقــوال ابــن املنــري بــأق
فموازنة أقوال ابن املنري بـأقوال ابـن هـشام .آخرين ممن عارض القول بواو الثمانية

ّمـــثال تـــدل علـــى أن األول لـــيس بأشـــد مـــن ابـــن هـــشام يف ذلـــك، بـــل ّ رمبـــا كـــان  ً
ّيـدلك علـى ذلـك مـا كـان عليـه ابـن هـشام مـن إنكـار أن .العكس هو الـصحيح

ـــرأيهم مـــن آيـــات تكـــون الـــواو يف مجيـــع مـــا اســـتدل بـــه القـــائلون بـــواو ال ثمانيـــة ل
ــا ال حقيقــة هلــا،  ووصــف القــول  كــذلك، ونفــي وجــود واو الثمانيــة، ونعتهــا بأ
ـا  ا بأنه من أبلغ املقاالت يف الفساد، وأنه مذهب الضعفاء،  ورمي القائلني 

  .)٣٩(من النحاة بالضعف

أبــا حيــان األندلــسي يف املعرتضــني علــى واو ) ٨١٧ص(ذكــر الكاتــب  •
ـــذا املـــصطلح، ((: ّصل حالـــه فقـــالالثمانيـــة، وفـــ َمل يـــرض أبـــو حيـــان األندلـــسي 

ّــفبعــد أن قــدم دعــوى القــائلني بــه،  وعلل جمــيء هــذه الــواو يف عــدد مــن آيــات  ّ
ألنـــه يـــرى أن . ))ودعـــوى الزيــادة أو واو الثمانيـــة ضـــعيف((: القــرآن الكـــرمي، قـــال

منعــــوت الــــصفات إذا كانــــت للمــــدح أو للــــذم أو للــــرتحم جــــاز فيهــــا اإلتبــــاع لل

  .ه.ا ))بالواو، أو القطع بدون ذكر الواو يف بعضها أو كلها

                                                            
 .٢٧٢معجم أصحاب أيب علي ) ٣٨(

 .٨٦٠ – ٨٥٩،  ٤٧٧ – ٤٧٤املغين ) ٣٩(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  :وهذا فيه من التحريف بكالم أيب حيان وجهان

عكس الكاتب السياق الذي ورد فيه كالم أيب حيان يف املوضع  -١
ّفأبو حيان مل يقدم مثة دعوى القائلني بواو الثمانية، مث . الذي أحال عليه

 بل كان كالمه.الواو يف عدد من آي القرآن الكرمييلحقها بتعليل جميء هذه 
ّذكر أصال يف النعوت املكررة، يف اإلتباع والقطع والعطف؛: على العكس ّعلل  ً

َوالنَّاهون عن المنكر: بشيء منه حسن العطف يف قوله تعاىل ْ ُ َْ ِ َ َ ُ  ]التوبة: 
   ))ودعوى الزيادة أو واو الثمانية ضعيف(( : مث أعقبه بقوله،]١١٢

ّحــــرف الكاتــــب األصــــل الــــذي ســــاقه أبــــو حيــــان، إذ ســــلخه مــــن  -٢
ســـياقه، وأهــــدر بعــــض قيــــوده،  وفهمـــه علــــى غــــري وجهــــه،  وتـــرك منــــه مــــا كــــان 

  .استدالل أيب حيان ألجله
ّوكانت للمدح أو الذم أو  ّوالصفات إذا تكررت،(( :قال أبو حيان

وإذا تباين الرتحم جاز فيها اإلتباع للمنعوت والقطع يف كلها أو بعضها،  
ًوملا كان األمر مباينا للنهي، إذ األمر طلب . ما بني الوصفني جاز العطف

ُوالنَّاهون ترك فعل، حسن العطف يف قوله) ٤٠(والنهي ،فعل َ . ودعوى

))...الزيادة
)٤١(.  

ًوال خيفى املقصود من كالم أيب حيان يف اإلتباع والقطع كال أو بعضا،  ً
ًاتب وفهمه اللذان أحاال اإلتباع عطفا فأين منه تلخيص الك.ويف العطف

ًبالواو، والقطع نعتا، وأزاال العطف الذي استدل به أبو حيان ملا ذهب إليه من 
ُوالنَّاهون أن واو َ للعطف ؟!   

                                                            
 . سقطت هنا)) طلب((فكأن كلمة  ))طلب ترك((لعل املناسب ) ٤٠(

 .٥/١٠٤يط البحر احمل) ٤١(



  
٧٢٣  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

 قـــد يـــوحي بـــأن مـــا قالـــه أبـــو حيـــان رأي )) ...ألنـــه يـــرى((علـــى أن قولـــه 
  .)٤٢(خاص به، وهو ليس كذلك

  .ّعلى أن ابن هشام عد واو الثمانية زائدة) ٨١٨ص(ّنص الكاتب  •
ّوهــذا يعــين فيمـــا يعــين أن ابـــن هــشام يــرى زيـــادة الــواو الـــيت مساهــا بعـــض 
ــا  ّاألدبــاء والنحــويني واملفــسرين واو الثمانيــة، يف اآليــات اخلمــس الــيت اســتدلوا 

  ًفهل كان قول ابن هشام كذلك حقا ؟.لرأيهم 
ل ابـن هـشام حيـث عـرض تلـك اآليـات لعـرف أنـه أنكـر ّلو تأمل املرء قو

ــا آيــات  وأنــه رأى الــواو يف ثــالث، ))ال حقيقــة هلــا(( ّواو الثمانيــة، ونــص علــى أ
  .ّللعطف، واضطرب رأيه يف أخرى، ومل يصرح برأيه يف اخلامسة

ِوالنَّاهون عن المنكر :َّنص أن الواو يف قوله تعاىل َ ُْ َْ ِ َ َ ُ]وقوله] ١١٢: التوبة 
ٍومثانية أيام ََّ َ َِ َََ ]للعطف، وأشار إىل أن الواو يف قوله تعاىل  ]٧: احلاقة ٍثـيبات ََِّ

ًوأبكارا َ ََْ] ّوتردد يف الواو من . وهي للعطف بآخرة، )٤٣(للتقسيم] ٥: التحرمي
ْوثامنـهم كلبـهمقوله تعاىل  ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ ]ّإذ نص يف بعض كالمه على ، ]٢٢: الكهف
ا للحال  ومل يعلن برأيه .)٤٥(ّده يف بعضه اآلخر، حلذف عامل احلال،  ور)٤٤(أ

ْوفتحت يف واو َ ُِ َ]ُوإن كان يف كالمه ما يفهم أن القول بالزيادة ، ]٧٣: الزمر
  .)٤٦(فيها غري ظاهر

                                                            
 .١٩٢٨ – ٤/١٩٢٧االرتشاف : انظر) ٤٢(

 .٤٧٧ – ٤٧٦املغين : انظر) ٤٣(

 .٤٧٧املصدر السابق ) ٤٤(

 .٨٦٠،  ٤٧٥ – ٤٧٤املصدر نفسه : انظر) ٤٥(

 .٤٧٦،  ٤٧٤ – ٤٧٣املصدر نفسه ) ٤٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ا صاحلة للسقوط(( ّنعم، نص على أن ))واو الثمانية عند القائل 
)٤٧( ،

ُِيات محلت على بعض وذكر يف بعض املواضع أن الواو يف بعض تلك اآل

ًاألقوال على الزيادة واإلقحام، لكن كالمه خال مما يشعر بأنه كان اختيارا  ّ
ّاختاره، أو قوال قلده ّبل على العكس كان يف بعض كالمه ما يدل باملخالفة .ً

  .على أن القول بالزيادة يف بعض تلك اآليات غري ظاهر
الثمانية على قول من اعرتض على واو ) ٨١٩ص(ّعلق الكاتب  •

 كابن هشام والقشريي بعدم وقوعها مع الصفة الثامنة يف بعض آي القرآن، 
ًولكننا نقول إن هذه الواو ال تأيت مع الصفة الثامنة دائما، إال إذا كان ((: فقال

هناك شرط التنايف بني الصفة السابعة والصفة الثامنة كما قال الزخمشري وابن 

  .))قيم اجلوزية وغريمها
ّم من هذا التعليق أن دخول الواو على الصفة الثامنة إذا حتقق واملفهو

التنايف بني الصفتني السابعة والثامنة شيء واجب قال به الزخمشري وابن القيم 
بآخرة أن  وهذا يعين.وغريمها؛ وأن التنايف شرط ال مغىن عنه لدخول الواو

  .ًللثمانية عند هؤالء واوا واجبة منضبطة بشرط التنايف
ما ميليه حتليل التعليق وفهمه، فهل يف أقوال الزخمشري وابن القيم هذا 

  ّعلى األقل ما دعا الكاتب إىل أن ينسب إليهما ما أبداه الفهم والتحليل ؟
حيث تناول اآليات ) الكشاف(إذا تتبع املرء كالم الزخمشري يف 

ا املقرون بواو الثمانية، مل جيد للثمانية فيه ّاخلمس اليت استدل  ، نصا أو ّ
ا، ووجد أن الواو يف بعض ما تناوله من تلك اآليات  ًإشارة، واوا خاصة 

                                                            
 .٤٧٧املصدر نفسه ) ٤٧(



  
٧٢٥  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

كانت تارة واو الصفة اليت تؤكد لصوق الصفة مبوصوفها، وواو العطف تارة 
 ّأخرى؛ دون أن يصدر عنه ما يدل على ارتباط الواو يف املوضعني بالعدد

ًمثانية، أو بالصفة الثامنة، ارتباطا واجبا ً.  
ُمل أخليت الصفات كلها عن العاطف، : فإن قلت(( وما ورد يف قوله

ِّووسط بني الثيبات واألبكار؟ قلت ما صفتان متنافيتان ال جيتمعن فيها : ُ أل
))ّاجتماعهن يف سائر الصفات، فلم يكن بد من الواو

ال يدل على أن = ) ٤٨(
  .ًلتلك الواو اختصاصا بالصفة الثامنة

 يفيد أن الواو هنا واجبة، أو كالواجبة، لوجود نعم، ذكر الزخمشري ما
ّتناف بني صفتني، لكن كالمه خال من أدىن إشارة إىل اختصاص هذا التنايف 

ٍ

ا ال ينصرف إىل ما سواها ًوتلك الواو بالصفة الثامنة،  فتكون شأنا متعلقا  ً.  
، )٤٩()ائدبدائع الفو(وإذا راجع املرء كالم ابن القيم عن واو الثمانية يف كتابه 

ذلك أن صريح قول ابن . وعليه أحال الكاتب، مل يظفر مبا يؤيد الكاتب يف تعليقه
ا باالفتقار إىل دليل مستقيم . القيم إنكار واو الثمانية، واحلكم على قول من قال 

ا املثبتون  ومن مث نفى أن تكون الواو يف أكثر ما جاء يف كالمه من آيات استدل 
  .ب، هي واو الثمانية، ومحلها على العطفلقوهلم يف هذا البا

ْوثامنـهم  وما أشار إليه من احتمال دخول الواو يف قوله تعاىل ُ ُ ِ َ َ
ْكلبـهم ُ ُْ َ ]ال يتعني منه االعرتاف بواو )٥٠(ألجل الثمانية] ٢٢: الكهف ،ّ

ًفإذا كان ذلك، وأيدته إشارة يف كالمه، كان مقيدا مبا .الثمانية على إطالقه ّ ّ
ّفإن هذا لو صح فإمنا يكون إذا كانت ((: من ضوابط يف قولهأشار إليه 

                                                            
 .٤/١٢٨الكشاف ) ٤٨(

)٤١٣- ٤١١،  ٣٠٥- ٣٠٤) ٤٩. 

 .٤١٣بدائع الفوائد ) ٥٠(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٦  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ًواحدا بعد واحد، فينتهون إىل السبعة، مث يستأنفون العدد  الثمانية منسوقة يف اللفظ
على أن يف كون ... ّوهنا ال ذكر للفظ الثمانية يف اآلية وال عدها.إىل الثمانية بالواو

ًجتيء للثمانية كالما الواو
ّ، وبينا املواضع اليت )الفتح املكي(رناه يف آخر قد ذك) ٥١(

))ّادعي فيها أن الواو للثمانية، وأين ميكن دعوى ذلك، وأين يستحيل
)٥٢(.  

ًونص ابن القيم هنا ظـاهر يف خلـوه مـن اشـرتاط التنـايف بـني مـا وقـع سـابعا  ّ ّ
وإشـــــارته هنـــــا إىل إمكـــــان دعـــــوى واو الثمانيـــــة يف . ًوثامنـــــا مـــــن صـــــفة أو معـــــدود

ّاستحالته يف مواضع، مما يـدعو إىل الـتحفظ ممـا قالـه الكاتـب يف موضـع مواضع، و
إن ذلـك : َمن أن ابن القيم مل يرض بواو الثمانية؛ والقول بـآخرة) ٨١٨ص(آخر 

  .ليس على إطالقه
ّوليست مقالته عن عطف الصفات أيضا بدالة على شيء مما ورد يف  ً

ا قام التنايف فيما بينها وبني تعقيب الكاتب من مالزمة الواو للصفة الثامنة، إذ

ّينص على تغاير الصفات ، )٥٣(ألن قول ابن القيم، ومثله قول غريه. السابعة
واختالف املعاين، ال التنايف، وعلى جواز العطف وحسنه واختياره دون وجوبه 

ُوتعينه؛ وخيلو بعد من اإلشارة إىل اختصاص ذلك بالصفة الثامنة ورمبا كان . ّ
... ليس التقابل بشرط صحة العطف أو حسنه((:  الشرحقول الدماميين يف

))ويكفي يف العطف التغاير
ُأوضح ما يلجأ إليه لدفع الشك واالرتياب يف  ،)٥٤(

  .ذلك
                                                            

 .كالم: يف املطبوع )٥١(

 .٤١٣، وانظر فيه ٣٠٤املصدر السابق ) ٥٢(

 .٤/١٩٢٨، االرتشاف ٦/١١٥، والبحر احمليط ٤١٣- ٤١١انظر املصدر نفسه ) ٥٣(

 .٢/١١٠املصنف : انظر) ٥٤(



  
٧٢٧  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

ٍثـيبات  يف )) ّتعني العطف((على أن ما كان يف كالم ابن القيم من  ََِّ
ًوأبكارا َ ََْ] نة بالواو مل يكن مبعثه أن كانت تلك الصفة املقرت] ٥: التحرمي

ًمعا )) الثيوبة والبكارة(( ثامنة، بل كان مرده إىل تعذر اجتماع الصفتني
)٥٥(.  

فقرة إلعراب هذه الواو اليت اختلف ) ٨٢٣-٨٢٠ص(عقد الكاتب  •
ّالعلماء فيها يف مخس من آي القرآن معينة، بدأ فيها بقول من أقر بواو  ّ

ا املخ الفون هذه الواو، فكانت تلك ّالثمانية، مث التفت إىل األمساء اليت مسى 
حرف عطف، الواو الزائدة، واو احلال، واو : األمساء كما ساقها سبعة

  .االستئناف، واو االبتداء، واو إذ، واو التقسيم
ًولو التفت الكاتب كما تقتضي الفقرة أصال إىل وجوه إعراب تلك 

 واو حرف عطف، الواو الزائدة،: الواو عند املخالفني، لكانت أربعة فقط
ما ال  احلال، واو االستئناف؛ ولعرف أن واو االبتداء وواو إذ عند من قال 
ختتلفان عن واو احلال إال يف العبارة، وأن واو التقسيم ال خترج عن واو 

بل إن واو الثمانية عند بعض من . العطف، وأن الفارق بينهما جزئي داليل
ا ترد إىل تلك الوجوه، وال خترج عنها   .ّقال 

يف هذه الفقرة بعد ذلك من الغلط والتخليط وما إليهما أشياء جيب و
  :هذا بعضها. التنبيه عليها

 ذكر الكاتب مذهب من رأى أن هذه الواو للعطف من العلماء، مث -
ذا الرأي يأخذون النصوص على ظاهرها دون (( :قال ويبدو أن القائلني 

  .))االكرتاث باملعاين اليت تعتور األلفاظ يف اجلمل

                                                            
 .٤١٣بدائع الفوائد : انظر) ٥٥(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٢٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

وهذا احلكم عند التحقيق ال يالئم الواقع، ألن يف أولئك العلماء الذين 
ّنص عليهم الكاتب أو أشار إليهم، من نبه على ما كان لتلك الواو من معان  ّ

ًودالالت فتقها الكالم بسياقه ونظمه، نصا أو إشارة، إمجاال أو تفصيال ً ً ولو تأمل .ّ
ّوخلفف من ، )٥٦(اجع لقطع بصحتهالكاتب بعض ما أحال عليه من مصادر ومر

  .غلواء حكمه، وأحكم عبارته
ّنسب الكاتب حني ذكر الواو الزائدة إىل أغلب النحويني واملفسرين  - 

َوفتحت أبـوابـهاالقول بزيادة الواو يف قوله تعاىل  ُ َ َْ ْ َ
ُِ َ]مث أشار إىل ، ]٧٣: الزمر

ا فذهب ا(( :اختالف الكوفيني والبصريني يف هذه الواو، وقال لبصريون إىل أ
واو عاطفة ال ميكن أن تكون زائدة بأية حال من األحوال، وذهب الكوفيون 
ّإىل أن واو العطف تكون زائدة، وإىل هذا الرأي ذهب األخفش واملربد وابن 

ْوفتحت : واحتج الكوفيون على زيادة الواو بقوله تعاىل. برهان من البصريني َ ُِ َ
َأبـوابـها ُ َ َْ]٧٣: الزمر[...((.  

وهذا الكالم فيه نظر؛ ذلك أن مراجعة أقوال العلماء يف اآلية املذكورة 
ّتدل على أن قول الكثرة الكاثرة من النحاة واملفسرين كان خبالف ما ادعاه  ّ

ولو تأمل الكاتب أقوال العلماء فيما أحال عليه من مصادر لوجد . الكاتب
ا فكيف استقام له ًمث إذا كان قول الكاتب صحيح.ًأكثرها جاريا على ذلك

ّذلك مع ما قاله عن مذهب البصريني يف عدم الزيادة، والبصريون يـعدون كثرة  َ ُ
  !ًيف النحاة، ويزيدون عددا على الكوفيني 

                                                            
، ١٣/٢٤٦، ١٠/٣٩٧، تفسري القرطيب ٥٠٨،  ٣/٨٩احملرر الوجيز : ًانظر مثال) ٥٦(

، الدر املصون ١٦٩، اجلىن الداين ٨/٢٩٢، ٦/١١٤، ٥/١٠٤احمليط البحر 
 .٤٧٦، املغين ٦/١٣٠



  
٧٢٩  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

مث إذا أراد الكاتب،  كما ميكن أن يوحي بذلك كالمه يف سياقه، أن 

ْوفتحتاألخفش واملربد ذهبا إىل زيادة الواو يف  َ ُِ َتقدير؛ ألن ، فقد أخطأ ال

َوقال هلم خزنـتـهااألخفش رأى أن الواو زائدة يف قوله تعاىل  ََُ َ َُْ َ َ َ] الزمر :

كما قال الشيخ عبد اخلالق عضيمة ) املقتضب( وصنيع املربد يف ،)٥٧(]٧١

وعليه يدل ما نقله .)٥٨(ُيشعر بأنه كان مع البصريني يف القول بعدم زيادة الواو

  .)٦٠(غريه، وما عزاه إليه )٥٩(الزجاج عنه

وقد . ذكر الكاتب قو ل من ذهب إىل أن هذه الواو هي واو احلال-

  :وقع يف ذلك منه أمران يدعوان إىل التوقف

إشارة الكاتب إىل أن حممود بن أيب احلسن الغزنوي ممن ذهب : األول

وضح (ّوهذه اإلشارة اليت دلت عليها اإلحالة إىل كتاب الغزنوي . هذا املذهب

: يف هذه الواو قولني داللة دقيقة على مذهب الغزنوي؛ ألن له ّالتدل) الربهان

ْوفتحت أحدمها الذي أراده الكاتب من إشارته، أن الواو يف  َ ُِ َأبـوابـهاَ ُ َ َْ ]الزمر :

ْ وفتحتالثاين الذي أمهله أن الواو يف . )٦١(للحال] ٧٣ َ ُِ َو ْوثامنـهم كلبـهم ُْ ُُْ َ ُِ ََ 

  .)٦٢(واو استئنافواو الثمانية، وهي ] ٢٢: الكهف[

                                                            
 .٢٥- ٢٤/٢٤، تفسري الطربي ٣٠٦ً، وانظر فيه أيضا ٦٧٣معاين القرآن له ) ٥٧(

 .٤ حاشية ٧٨- ٢/٧٧املقتضب ) ٥٨(

 .٣٦٤- ٤/٣٦٣معاين القرآن وإعرابه ) ٥٩(

 .٤/٤٣٩، ١٩٠- ٣/١٨٩، الربهان ٤٧٦، املغين ١٦٩اجلىن : انظر) ٦٠(

 .٢/٢٦١وضح الربهان ) ٦١(

 .١/٤٠٦املصدر السابق ) ٦٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

تصنيف الزخمشري فيمن ذهب هذا املذهب، ورأى أن الواو : األمر الثاين
هي الواو اليت تدخل على : قلت((: ّوفصل الزخمشري ذلك فقال((: للحال، إذ قال

  .))...ًاجلملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حاال عن املعرفة
ٍّ مل يقل بواو احلال يف أي من وهذا ختليط ال شك فيه؛ ألن الزخمشري

ُوثامنـهمَّاآليات اخلمس، والذي نص عليه يف واو  ُ ِ َ َ ونقله الكاتب، ونبه ،ّ
ا الواو اليت تدخل على  ِعليه غري واحد، وعرف به الزخمشري، واشتهر عنه، أ ُ

فأين واو الصفة من .)٦٣(اجلملة الواقعة صفة، لتأكيد لصوق الصفة باملوصوف
  !واو احلال ؟

ًومن مث كان ينبغي أن يذكر قول الزخمشري وجها خامسا من وجوه  ً َ
  .إعراب هذه الواو يف هذه الفقرة

 من ابتداعات ابن املنري ))واو التقسيم((ّ عد الباحث مصطلح -
  ).ه٦٨٣ت(السكندري 

ا، لورود واو التقسيم  ّوهذه النسبة على اجلزم عند التحقيق ال يسلم  ُ
ًاصطالحا ومفهوما عند   )ه٦٧٢ت(فقد وقع مثله عند ابن مالك .بعض معاصريهً
بالتفريق أوىل  والتعبري عن هذا املعىن(( :ًفقال مثال .يف غري موضع من كالمه

من التعبري عنه بالتقسيم، ألن استعمال الواو فيما هو تقسيم أوىل من استعمال 
))...الكلمة اسم وفعل وحرف: أو، كقولك

  .)٦٥(، وإليه عزاه غري واحد)٦٤(
وإذا كانت سنة الوفاة قرينة تؤنس بسبق، كان ابن مالك أسبق يف 

  .استعماله من ابن املنري
                                                            

 .٤٧٧،  املغين ٧/٤٦٧،  الدر املصون ٦/١١٥البحر احمليط : انظر) ٦٣(

 .٢/١٣شرح الكافية الشافية : وانظر.٣/٢٢٠شرح التسهيل ) ٦٤(

 .٢/١٣٠، اهلمع ٩٢املغين : انظر) ٦٥(



  
٧٣١  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

 كان من فوات الكاتب هنا التنبيه على ما قاله الكفوي من أن الواو - 
ْوثامنـهم كلبـهموعليه : قيل. جتيء مبعىن نعم(( ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ(()٦٦(.  

ّوهذا ال يتعني، ورمبا كان مستفادا مما قدره ب ً عضهم من أن الواو يف قوله ّ
ْوثامنـهم كلبـهم:تعاىل ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ  ًعاطفة، أو لالستئناف، وأن يف الكالم مضمرا
  .)٦٧(....نعم، وثامنهم كلبهم: تقديره
ورد يف عبارة الكاتب ما كان حيسن التنبيه عليه من ضعف أو غلط  •

   )٨١٧ص.... ( ميكنفكيف فلو كانت كذلك - : ظاهر؛ منه فيما رأيت
  )٨١٩ص. (من أغلب النحويينِرك املصطلح ُ ت-
ًشيئا واحدا....  واو احلالكونّ ورد ابن هشام هذا الرأي، -    )٨٢٢ص. (ً
  )٨٢٣ص... (ّكما بينا ذلكو جيعلها ختتلف عن غريها من الواوات، - 

لة  ُهذا ما أحببت التنبيه عليه، وهو دال على أن بعض ما ينشر يف ا
ن إحكام وصواب، وال حيظى مبا يكفي من فحص ًأحيانا يفتقر إىل ما جيب م

  .وقراءة واختبار
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 . م٢٠٠٠بدر البدر، الرياض، مكتبة الرشد، .  اختيارات أيب حيان النحوية يف البحر احمليط، د- 
 .١٩٩٩، ٢حممد الدايل، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط: أدب الكاتب، ابن قتيبة، تح- 

                                                            
 .٩٢٣ – ٩٢٢ّالكليات ) ٦٦(

 .٨٥٩،  ٤٧٤املغين : انظر) ٦٧(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

رجب عثمان حممد، القاهرة،  مكتبة . د:  ارتشاف الضرب، أبو حيان األندلسي، تح- 
 .١٩٩٨، ١اخلاجني، ط

 .١٩٨٤، ٣ األشباه والنظائر يف النحو، السيوطي، بريوت، دار احلديث، ط- 
أمحد شاكر، عبد السالم هارون، القاهرة، دار : إصالح املنطق، ابن السكيت، تح - 

 .٤املعارف، ط
عبد احلسني الفتلي، بريوت، مؤسسة الرسالة، . د:  األصول يف النحو، ابن السراج، تح- 

 .١٩٩٩، ٤ط
زهري زاهد، بريوت، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية،  . د:قرآن، النحاس، تح إعراب ال- 

 .١٩٨٨ ،٣ط
 .١٩٩٠، ٩ األعالم، الزركلي، بريوت، دار العلم للماليني، ط- 
 .م١٩٧٩، ١ بريوت، دار الكتب العلمية، طّإمالء ما من به الرمحن، أبو البقاء العكربي، - 
إبراهيم عبد اهللا، دمشق، دار سعد . د: جب، تح اإليضاح يف شرح املفصل، ابن احلا- 

 .م٢٠٠٥، ١الدين،  ط
 .١٩٩٠، ٢ البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط- 
 .م٢٠٠٤، ٢بشري عيون، دمشق، مكتبة دار البيان، ط:  بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، تح- 
حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مكتبة دار : ، تح الربهان يف علوم القرآن، الزركشي- 

 .م١٩٥٧الرتاث، 
عبد اهللا الرتكي، بريوت، مؤسسة . د: ، تح)اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطيب - 

 .م٢٠٠٦، ١الرسالة، ط
ذيب األمساء واللغات، النووي،  تح-   دار  معوض، عادل عبد املوجود، بريوت،علي:  

 .م٢٠٠٥، ١النفائس،  ط
فخر الدين قباوة، حممد ندمي فاضل، بريوت، دار اآلفاق . د:  اجلىن الداين، املرادي، تح- 

 .م١٩٨٣، ٢اجلديدة،  ط
 .، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب)الفتوحات اإلهلية( حاشية اجلمل - 
بدر الدين القهوجي، بشري اجلوجياين، دمشق،  :  احلجة للقراء السبعة، الفارسي، تح- 

 .م١٩٨٤، ١ملأمون للرتاث، طدار ا
أمحد اخلراط، دمشق، . د:  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب، تح- 

 .م١٩٩٤- ١٩٨٦، ١دار القلم، ط



  
٧٣٣  َّعبد الناصر إمساعيل عساف.  د– تعليقات

حامت الضامن، . أمحد القيسي، د. د:  دقائق التصريف، القاسم بن سعيد املؤدب، تح- 
مع العلمي العراقي، . د  .١٩٨٧حسني تورال، بغداد، ا

 .م١٩٧٥أمحد اخلراط، دمشق، مطبوعات جممع اللغة العربية، :  رصف املباين، املالقي، تح- 
حممد عطا، طارق السيد، بريوت، دار الكتب العلمية، :  شرح التسهيل، ابن مالك، تح- 

 .م٢٠٠١، ١ط
 .م٢٠٠٧، ١ناصر حسني علي، دمشق، دار سعد الدين، ط. د:  شرح التسهيل، املرادي، تح- 
 .م١٩٩٨، ١ اجلمل، ابن عصفور، بريوت، دار الكتب العلمية، ط شرح- 
حممد نور احلسن، حممد الزفزاف، حممد :  شرح الشافية، رضي الدين األسرتاباذي، تح- 

 .م١٩٧٥حميي الدين عبد احلميد؛ بريوت، دار الكتب العلمية، 
د، القاهرة، عبد املقصود عبد املقصو. د:  شرح الشافية، ركن الدين األسرتاباذي، تح- 

 .م٢٠٠٤، ١مكتبة الثقافة الدينية، ط
،  ١أمحد القادري، بريوت، دار صادر، ط:  شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تح- 

 .م٢٠٠٦
عبد املنعم فائز، . د: دراسة وحتقيق) السريايف النحوي( شرح الكتاب، السريايف، - 

 .م١٩٨٣، ١دمشق، دار الفكر، ط
 . اإليضاح= شرح املفصل البن احلاجب - 
 . شرح املفصل، ابن يعيش، القاهرة، مكتبة املتنيب- 
ّحممود فجال، اإلحساء، جامعة اإلمام حممد .  الصحيح والضعيف يف اللغة العربية، د- 

 .م١٩٩٦ابن سعود، 
 .م١٩٧٢، ١علي حممد عمر، مصر، مكتبة وهبة، ط: طبقات املفسرين، الداودي، تح - 
م، ١٩٧٩رر الوجيز، صاحل باجية، اجلامعة التونسية،  عبد احلق بن عطية وتفسريه احمل- 

 .رسالة دكتوراه احللقة الثالثة، غري مطبوعة
 غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري، نشره برجسرتاسر وبرتزل، القاهرة، مكتبة - 

 .املتنيب
 .م٢٠٠١مصطفى جواد، دمشق دار املدى، .  قل وال تقل، د- 
 .عبد السالم هارون، بريوت، عامل الكتب:  الكتاب، سيبويه، تح- 
 .م١٩٧٧، ١ الكشاف، الزخمشري، دار الفكر، ط- 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

عدنان درويش، حممد املصري، بريوت، مؤسسة الرسالة،  . د: الكليات، أبو البقاء الكفوي، تح - 
 .م١٩٩٣، ٢ط

 ،٢ دار الفكر، ط–حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني . د:  جماز القرآن، أبو عبيدة، تح- 
 .م١٩٧٠

، ١عبد السالم عبد الشايف، بريوت، دار الكتب العلمية،  ط:  احملرر الوجيز، ابن عطية، تح- 
 .م٢٠٠١

حممد أمحد جاد املوىل، حممد أبو الفضل إبراهيم،  علي :  املزهر، السيوطي، تح- 
 .البجاوي،  القاهرة، دار إحياء الكتب العربية

، ١حامت الضامن، دمشق، دار البشائر، ط. د: تحمشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب،  - 
 .م٢٠٠٣

 .م١٩٨٥، ١عبد األمري الورد، بريوت، عامل الكتب، ط. د:  معاين القرآن لألخفش، تح- 
 .م١٩٨٨عبد اجلليل شليب، بريوت، عامل الكتب، ط، . د:  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، تح- 
 .م٢٠٠٦، ١دمشق، دار الثقافة والرتاث، ط معجم أخطاء الكتاب، صالح الدين الزعبالوي، - 
 .م١٩٩٦معجم األغالط اللغوية املعاصرة، حممد العدناين،  بريوت، مكتبة لبنان،  - 
 .م١٩٦٧ املعجم يف أصحاب أيب علي الصديف، ابن األبار، القاهرة، دار الكاتب العريب، - 
 .١٩٧٢، ٣، دار الفكر، طحممد علي محد اهللامازن املبارك و. د:مغين اللبيب، ابن هشام، تح - 
لس األعلى للشؤون اإلسالمية، :  املقتضب، املربد، تح-  عبد اخلالق عضيمة، القاهرة، ا

 .م١٩٩٤
، ٤فخر الدين قباوة، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ط. د:  املمتع يف التصريف، ابن عصفور، تح- 

 .م١٩٧٩
عبد العزيز حرفوش، : بة، تح مناقب اإلمام الشافعي وطبقات أصحابه، ابن قاضي شه- 

 .م٢٠٠٣، ١دمشق، دار البشائر، ط
 .ه١٣٠٥ املنصف، الشمين، املطبعة البهية مبصر، - 
مكي احلسين، جملة جامعة دمشق للعلوم .  حنو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية، د- 

 .م١٩٩٩، ١، ع١٥الصحية، م
 .١٢ط النحو الوايف، عباس حسن، القاهرة، دار املعارف، - 
 –صفوان داوودي، دمشق:  وضح الربهان يف مشكالت القرآن، حممود الغزنوي، تح- 

  .م١٩٩٠، ١بريوت، دار القلم، الدار الشامية، ط


