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 واو الثمانية بين اإلثبات والنفي
 ،د. أحمد بن عبدالرحمن بالخير

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم التطبيقية، جامعة ظفار، سلطنة عمان

   لملخصا
ّّورنيم  وم أعوياو الوياو واو الة،اعقولو ومواليا  وم ة واعر لغول العورب إٟتوا  الوياو ي الةوا م  وم  ذكر بعض النحاة واللغوينيُت وا١تس

العددو إشعاراً بأن الّبعل عدد كا ل. واستدليا بعدد  م اآلنيات القرآعقل. ولكم العل،اء األواعل مل نيذكروا ىذه الوياوو وأعكرىوا 
احملققِّين الذنيم جاءوا بعدىمو واعًتضياا على أدلل القاعلُت هباو ووّجهيىا تيجقهاٍت أةرى ٥تتلسلو واةتاروا فقها أن تكين الياو 

عاطسوول وإ ووا ّالقّوول. ونيهوودب ىووذا البحوون إذ الكووو، عووم ىووذه الووياوو وبقووان ا١تووراد هبوواو ودراسوول  يموو، كوول  ووم السوورنيقُت  إ ووا
 .ا١تةبتُت والنافُتو لليصيل إذ رأي راجح ي ىذه ا١تّألل

 .واو الة،اعقلو واو اٟتالقلو الياو العاطسلو اإلٟتا  الكلمات المفتاحية:
 

 ف القائلين بها:المراد بواو الثمانية وموق
عَّبر عنو هبا ثا م أو عدده ٙتاعقل

ُ
 .(ٔ)واو الة،اعقل ىي واو تقع ي الكل،ل الةا نل  م ال سات ا١تّرودةو لتدّل على أن ا١ت

وماليا  م ة اعر كالم العرب إٟتا  الياو ي الةا م  م العددو فققيلين: واّدو اثنانو ثالثلو أربعلو ٜتّلو ستلو سبعلو 
 .(ٕ)عاراً بأن الّبعل عندىم عدد كا لوٙتاعقل. إش

ّّرنيم   مال ابم ىوام: "واو الة،اعقل و ذكرىا ٚتاعل  م األدباء كاٟترنيريو و م النحينيُت الضعساء كابم ةالينيوو و م ا١تس
 .(ٖ)كالةعليّب"

ي ميلو تعاذ:  ىو( كان  م أمدم َ م ذكر واو الة،اعقلو وذلك عند تيجقهو لعدم دةيل الياوٖٓٚونيبدو أن ابم ةالينيو )ت
فُِتَحْت أَبْوَياهُبا

َوفُِتَحْت أَبْوَياهُبا عند ذكر أبياب النارو ودةي٢تا ي ميلو تعاذ: (ٗ)
عند ذكر أبياب اٞتنلو فذكر ٢تذه الياو  (٘)

عل وتّّ،قو عوراً و ثالثل أوجو: األول أهنا زاعدةو والةاين أهنا واو الة،اعقلو مال: "اٞتياب الةاين أن العرب تعّد  م واّد إذ سب
مث تزنيد واوًا وتّّ،قو واو العور". وذكر ابم ةالينيو اآلنيات اليت استدّليا هبا لياو الة،اعقلو مث اةتار  ذىب ا١تَّبِّد أهنا واو 

د العط،و فقال: " واٞتياب الةالن و وىي االةتقار و  ا مالو ا١تَّبد. مال أبي العباس ا١تَّبد: إذا وجدت ّرفًا  م كتاب اهلل م
اشت،ل على  عٌت ّّم مل أجعلو  لغىو ولكم الياو ىهنا واو عّقو والتقدنير: ّىت إذا جاءوىا وصيليا وفُتحت أبياهبا. وىذا 

 .(ٙ)ّّم جدا"
والظاىر أن ابم ةالينيو اةتار أهنا واو الة،اعقل ي ٣تلس سق، الدوللو عند ا ُسئل عم الياو ي ىذه اآلنيلو فقال: ىذه الياو 

ّ،ى واو ال ة،اعقل؛ ألن العرب ال تعط، الة،اعقل إال بالياوو فنظر سق، الدولل إذ أيب علي السارسي ومال: أّّق ىذا؟ فقال تُّ

                                                           
 .ٜٕٓىر األدب ي  عرفل كالم العرب لألربلّي /اعظر: جيا ٔ
 .ٗٚٗو و غٍت اللبقب البم ىوام /ٜ٘ٔاعظر: اٞتٌت الداين ي ّروب ا١تعاين لل،رادي/ ٕ
 .ٗٚٗاعظر:  غٍت اللبقب عم كتب األعارنيب / ٖ
 .ٔٚسيرة الز رو اآلنيل  ٗ
 .ٖٚسيرة الز رو اآلنيل  ٘
  .ٕٛ٘/ٕو وإعراب القراءات الّبع وعللها البم ةالينيو ٕٖٔ-ٖٔٔ/ اعظر: اٟتجل ي القراءات الّبع البم ةالينيو ٙ
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ي اٞتنل فهذه واو اٟتالو كأعو مال:  َوفُِتَحْت  أبي علي: ال أميل ك،ا مالو إمنا تُركت الياو ي النار ألهنا  غلقلو وأّ ا ميلو 
 .(ٚ)وىي  سّتحل األبياب 

ّّرنيم كا٠تطقب اإلسكاي)تك، َعٌل ىو( عند ّدنيةو عم الياو ي ميلو تعاذ: ٕٓٗا ذكر واو الة،اعقل بعض ا١تس َونيَوُقيُليَن َسبوْ
ّّرنيم ي ذلك جياب ثالنو وىي أن العرب تقيل واّد اثنان ثالثل (ٛ) َوثَاِ نُوُهْم َكْلبُوُهمْ  و فذكر فقها وجهُت مث مال: " ولل،س

وٙتاعقلو فإذا بلغت الة،اعقل مل ٕترىا ٣ترى األةيات اليت ال نيُعط، بعضها على بعض ... واّتّجيا أربعل ٜتّل ستل سبعل 
ْنَكرِ بآنيات  م القرآن كقيلو: 

ُ
ْعُروِب والنراُىيَن َعِم ا١ت

َ
اآلِ ُروَن بِا١ت

َّىتر ِإذا َجاُءوَىا َوفُِتَحْت و وكذلك ماليا ي ميلو: (ٜ)
أَبْوَيابُوَها

ثَوقَِّباٍت َوأَْبَكاراً ٞتنل ألهنا ٙتاعقلو وماليا  ةل ذلك ي ميلو: ي أبياب ا (ٓٔ)
وإن كان ىذا ٥تالساً ١تا تقّدم إذ الةقّبات  (ٔٔ)

 .(ٕٔ)ال تيص، باألبكار"
كى الةعليّب )ت ىو( عم أيب بكر بم عّقاش أن مرنيوًا كاعت تقيل ي عددىا ستل سبعل وٙتاعقل و فتدةل الياو ي ّٕٚٗو

ك ى ٨تيه القّسال فقال: إن مي اً ماليا: العدد نينتهي عند العرب إذ سبعل و فإذا اّتقج إذ الزنيادة علقها استؤع، الة،اعقل و ّو
 .(ٖٔ)ةَّب آةر بإدةال الياو ... فالّبعل عندىم كالعورة اآلن عندعا

ال: "واو الة،اعقل  ّتع،لل ي  ىو( أنيضًا ي كتابو فقو اللغل و واستدّل ٢تا بآنييت الكه، والز رو مث مٖٓٗوذكرىا الةعاليب )ت
 .(ٗٔ)كالم العرب"

ّدثٍت أيب رضي اهلل عنوو عم األستاذ النحيي أيب عبداهلل الكسق، ا١تالقيو وكان ٦تّم استيطم ٕٗ٘مال ابم عطّقل )ت ىو(: "ّو
ربعلو ٜتّلو ستلو غرعاطل ... أعو مال: ىي لغل ف قحل لبعض العربو  م شأهنم أن نيقيليا إذا عدُّوا: واّدو اثنانو ثالثلو أ

 .(٘ٔ)سبعلو وٙتاعقلو تّعلو عورة. وىذه ىي لغتهم و و ىت جاء ي كال هم أ ر ٙتاعقل أدةليا الياو"
ىو( ي درّة الغّياص كالم  م سبقو ّيل ىذه الياوو فقال :"و م ة اعر لغل العرب إٟتا  الياو ٙٔ٘ومد ٚتع اٟترنيري )ت

ْعُروِب  ي الةا م  م العدد و ك،ا جاء ي القرآن 
َ
ّراِجُدوَن اآلِ ُروَن بِا١ت ّراِعُحيَن الرراِكُعيَن ال التراعُِبيَن الَعاِبُدوَن اٟتَاِ ُدوَن ال

ْنَكرِ 
ُ
والنراُىيَن َعِم ا١ت

(ٔٙ). 
َوثَاِ نُوُهْم َكْلبُوُهمْ   واستدل أنيضًا بقيلو تعاذ:

َوفُِتَحْت أَبْوَيابُوَها و و ميلو تعاذ:(ٚٔ)
ّ،ى ىذه الياو واو و مث مال: وتُّ(ٛٔ)

 .(ٜٔ)الة،اعقل "

                                                           
 .ٚ٘/ٚو واحملرر اليجقز البم عطقلٜٛٔ/ٖاعظر: الَّبىان ي عليم القرآن للزركوي ٚ
 .ٕٕسيرة الكه، و اآلنيل  ٛ
 .ٕٔٔسيرة التيبل و اآلنيل  ٜ

 .ٖٚسيرة الز ر و  اآلنيل  ٓٔ
 .٘سيرة  التحرمي و اآلنيل  ٔٔ
 .ٜٕٕ-ٕٕٛغّرة التأونيل لإلسكاي /درّة التنزنيل و  ٕٔ
 .ٖٛٗ/ٗو والَّبىان ي عليم القرآن للزركويٗٔٔ/ٙو والبحر احملقط أليب ّقان ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٓٔاعظر: اٞتا ع ألّكام القرآن للقرطيب ٖٔ
 .ٖٗ٘فقو اللغل / ٗٔ
 .ٚ٘/ٚاحملرر اليجقز  ٘ٔ
 .ٕٔٔسيرة التيبل و اآلنيل  ٙٔ
 .ٕٕسيرة الكه، و اآلنيل  ٚٔ
 .ٖٚاآلنيل سيرة الز ر و  ٛٔ
 .٘ٙدرة الغياص / ٜٔ
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ِلَ،اٍت  و م الوياىد اليت استدّليا هبا أنيضاً على واو الة،اعقل ميلو تعاذ: ّْ َّى َربُُّو ِإْن طَلرَقُكمر أَْن نيُوْبِدَلُو أَْزَواجاً َةَْتاً ِ ْنُكمر ُ  َع
أَْبَكاراً ُ ْؤِ َناٍت مَاعَِتاٍت تَاعَِباٍت َعاِبَداٍت َساِعَحاٍت ثَوقَِّباٍت وَ 

. مال ا١تالقي: "أتت الياو ي الةا م بعد الّبعل األٝتاء (ٕٓ)
 .(ٕٔ)مبلها"

 

 دراسة األدلة على واو الثمانية:
 ٦تا سبق نيتبُّت أن ٣ت،يو الوياىد اليت استدليا هبا على واو الة،اعقل أربع آنياتو وىذه دراسل  سّ لل لكلٍّ  نها:

التَّائُِبوَن الَعاِبُدوَن الَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن بِالَمْعُروِف  أواًل: آية التوبة: قال اهلل تعالى: 
والنَّاُهوَن َعِن الُمْنَكِر والَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلِل وَبشِِّر الُمْؤِمِنيَن 

(ٕٕ). 
 جو:على ثالثل أو  والنراُىيَن   اةُتل، ي الياو  م ميلو تعاذ:

 و أهنا عاطسلو للداللل على ا١تالز ل بُت األ ر با١تعروب والنهي عم ا١تنكرو ومقل للداللل على ا١تبانينل بقنه،ا.ٔ
ومل نيتقّدم ي ال سات مبلو فققل:  عناىا الربط بُت ىاتُت ال ستُتو  والنراُىينَ  مال ابم عطقل :" وأ ا ىذه الياو اليت ي ميلو

لنهي عم ا١تنكرو إذ مها  م غَت مبقل ال سات اأُلول؛ ألن اأُلول فق،ا خيّر ا١ترءو وىاتان فق،ا بقنو وبُت ومها األ ر با١تعروب وا
 .(ٖٕ)غَتهو ووجب الربط بقنه،ا لتالز ه،ا وتناسبه،ا"

ألن األ ر وذكر ىذه ا١تالز ل أو ا١تقارعل بُت األ ر ا١تعروب والنهي عم ا١تنكر الطَّبسّي ي تسَّتهو فقال: "أدةل الياو ىنا 
با١تعروب نيتضّ،م النهي عم ا١تنكرو فكأهن،ا شيء واّدو وألعو مرن النهي عم ا١تنكر باأل ر با١تعروب ي أكةر ا١تياضعو 

 .(ٕٗ)فأدةل الياو لقدّل على ا١تقارعل"
ك،ل ذكرىا ي ىذه ال  سل دون  ا مبلها  م أ ا ا١ترادي فقد جعل الياو ىنا للداللل على ا١تبانينل  ا بُت األ ر والنهيو مال: "ّو

 .(ٕ٘)ال سات  ا بُت األ ر والنهي  م التضادو فجيء بالياو رابطل بقنه،ا لتبانينه،ا وتنافقه،ا"
م العط، ي ىذه اآلنيل الكرديل بأ رنيمو أّدمها: أن األ ر با١تعروب والنهي  ّْ ُّ ومد ٚتع ابم القّقم بُت ىذنيم التعلقلُتو فعّلل 

ُّم العط، لقتبُّت أن كل وص،  نه،ا ماعم على ّدتوو ّىت نيظهر أ ره  عم ا١تنكر  تالز ان  ّت،ّدان  م  ادة واّدةو فَح
 با١تعروب ب رحيوو وهنقو عم ا١تنكر ب رحيو.

وثاعقه،ا: التضاد بقنه،ا. مال: "فل،ا كان األ ر با١تعروب والنهي عم ا١تنكر ضّدنيمو أّدمها طلب اإلجياد واآلةر طلب 
َُّم لذلك العط،"اإلعدامو كاعا كالنيعُت ا١تت . ومد تابعو ي ذلك اٟتافظ العالعّيو وعقل أغلب  (ٕٙ)غانيرنيم ا١تتضادنيمو فَح

 .(ٕٚ)كال و
ومد جعل أبي ّقّان دةيل ىذه الياو للداللل على ا١تبانينل بُت األ ر با١تعروب والنهي عم ا١تنكرو مال ي تسَّت اآلنيل: 

ّّمو جاز فقها اإلتباو لل،نعيتو والقطع ي كّلها أو بعضها. وإذا تبانيم "وال سات إذا تكّررتو وكاعت لل،دح أو الذّم أو الًت 

                                                           
 .٘سيرة التحرمي و اآلنيل  ٕٓ
 .ٛٛٗرص، ا١تباين ي شرح ّروب ا١تعاين لل،القي / ٕٔ
 .ٕٔٔسيرة التيبل و اآلنيل  ٕٕ
 .ٚ٘-ٙ٘/ٚاحملرر اليجقز  ٖٕ
 .ٜٔٔ/٣٘ت،ع البقان ي تسَّت القرآن  ٕٗ
 .ٜ٘ٔاٞتٌت الداين ي ّروب ا١تعاين / ٕ٘
 .ٗ٘-ٖ٘/ٖبداعع السياعد البم القّقم  ٕٙ
 .ٗٗٔاعظر: الس يل ا١تسقدة ي الياو ا١تزنيدة ٠تلقل بم كقكلدي العالعّي / ٕٚ
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ُّم العط، ي ميلو:  َّ  ا بُت اليصسُت جاز العط،و و١تا كان األ ر  بانينًا للنهي؛ إذ األ ر طلب فعل والنهي ترك فعلو 
 َوالنراُىين "م ّْ  .(ٕٛ)... وترتقب ىذه ال سات ي غانيل  م اُٟت

الّ،ُت اٟتليبو فقال: "ومل نيأت بعاط، بُت ىذه األوصاب ١تناسبتها لبعضهاو إال ي صقغيّت األ ر والنهي وكّرر ذلك تل،قذه 
لتبانيم  ا بقنه،او فإن األ ر طلب فعلو والنهي طلب ترك أو كّ، ... وأتى بًتتقب ىذه ال سات ي الذِّكر على أّّم عظم 

 .(ٜٕ)و وىي ظاىر بالتأّ ل"
جاز أن تكين بعض ال سات بالياو والبعض اآلةر بغَتىا  م غَت عّلل لذلكو مال: "دةلت الياو ولكم القرطيب ي تسَّته أ

ْعِب َومَاِبِل التورْيبِ   ي صسل الناىُت ك،ا دةلت ي ميلو تعاذ: وم تَوْنزنيُل الِكَتاِب ِ َم اهلِل الَعزنيِز الَعِلقِم َغاِفِر الذر َّ
فذكر  (ٖٓ)

 .(ٖٔ)وىذا ساعغ  عتاد ي الكالمو وال نيُطلب ١تةلو ّك،ل وال عّلل" بعضها بالياو والبعض بغَتىاو
 .(ٕٖ)و أهنا زاعدةو مال ابم عطقل: "وىذا ميل ضعق، ال  عٌت لو". وكذا مال القرطيب ي تسَّتهٕ
 .(ٖٗ)الرتبل". مال ابم عطقل: "ومقل ىي واو الة،اعقل؛ ألن ىذه ال سل جاءت ثا نل ي (ٖٖ)و أهنا واو الة،اعقلو ذكرىا اٟترنيريٖ

 .(ٖ٘)مال أبي ّّقان: "ودعيى الزنيادة أو واو الة،اعقل ضعق،"
َسيَ ُقوُلون َثالثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم رَْجمًا بِالَغْيِب  ثانيًا: آية الكهف: قال اهلل تعالى:

َعٌة َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ هُ   .(ٖٙ)ْم َويَ ُقوُلوَن َسب ْ
 على أوجو:  َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ  اةُتل، ي الياو  م ميلو تعاذ :

 و أهنا واو العط،و وعلقو أكةر العل،اء. مال ابم جٍت: " ... اٞت،لل ي آةر الكالم فقها واو العط،و وىي ميلو عّز وجّل:ٔ
َعٌة َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم  او ي آةر الكالمو فكذلك واهلل أعلموىي  رادة ي أّولو لتتجّنس اٞت،ل فك،ا ظهرت الي  َويَ ُقوُلوَن َسب ْ

 .(ٖٚ)ي أّيا٢تا وا١تراد هبا ..."
طرنيق النحينيُت فقها أهنا واو العط، دةلت ي آةر إةبار عم  َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ ومال ابم عطقل: "والياو ي ميلو تعاذ: 
 .(ٖٛ)ا هنانيل  ا مقلو ولي سقطت ل ّح الكالم"عددىم لتسّ ل أ رىمو وتدّل على أهنا ىذ

َساِدُسُهْم  :" التقدنير ورابعهم كلبهمو وكذلك ميلو:َسيَ ُقوُلون َثالثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم  تعاذ:  ومال أبي اٟتّم البامييل ي ميلو
و فك،ا أن الياو ظهرت ىنا كاعت  َكْلبُ ُهمْ   َوثَاِمنُ ُهمْ أي وسادسهم كلبهمو فحذب العاطسل. والدلقل علقو ميلو:   َكْلبُ ُهمْ 

 .(ٜٖ) قّدرة ي اٞت،لتُت ا١تتقّد تُت"
 .(ٓٗ)فققل: ىي واو العط،و أي نيقيلين ىم سبعل وثا نهم كلبهم"  َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ  ومال ا١ترادي: "وأ ا ميلو: 

                                                           
 .ٗٓٔ/٘البحر احملقط أليب ّقان  ٕٛ
 .ٖٓٔ/ٙالدّر ا١ت ين ي علم الكتاب ا١تكنين للّ،ُت اٟتليب  ٜٕ
 .ٖ-ٔسيرة غافر و اآلنيل  ٖٓ
 .ٖٔٚ/ٛاٞتا ع ألّكام القرآن للقرطيب  ٖٔ
 .ٕٔٚ/ٛو واٞتا ع ألّكام القرآن ٚ٘/ٚاعظر: احملرر اليجقز  ٕٖ
 .٘ٙاعظر: درّة الغّياص ي أوىام ا٠تياّص / ٖٖ
 .ٚ٘/ٚاحملرر اليجقز  ٖٗ
 .ٗٓٔ/٘البحر احملقط  ٖ٘
 .ٕٕسيرة الكه، و اآلنيل  ٖٙ
 .ٗٗٙ/ٕسر صناعل اإلعراب  ٖٚ
 .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ ٜاحملرر اليجقز  ٖٛ
 .ٜٗٚ/ٕكو، ا١توكالت وإنيضاح ا١تعضالت   ٜٖ
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اٞت،لل الّابقلو أي نيقيلين ىم سبعل وثا نهم كلبهمو فأةَّبوا أوالً للعط، على   َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ  مال أبي ّقّان: "الياو ي 
بّبعل رجال جز اًو مث أةَّبوا إةبارًا ثاعقًا أن ثا نهم كلبهمو ٓتالب القيلُت الّابقُتو فإن كاًل  نه،ا ٚتلل واّدةو وص، 

 .(ٔٗ)احملّدث عنو ب سل ومل نيعط، اٞت،لل علقو"
ي ىذه الياو أوجوو أّدىا: أهنا عاطسلو عطست ىذه اٞت،لل على ٚتلل ميلو ىم سبعلو وتبعو تل،قذه الّ،ُت اٟتليبو فقال: "

َوثَاِمنُ ُهْم   فقكيعين مد أةَّبوا ٓتَّبنيم أّدمها أهنم سبعل رجال على البّتو والةاين أن ثا نهم كلبهم. وىذا نيؤذن بأن ٚتلل ميلو 
 .(ٕٗ) م كالم ا١تتنازعُت فقهم"  َكْلبُ ُهمْ 

"مقل ىي ي ذلك لعط، ٚتلل على ٚتللو إذ التقدنير: ىم سبعلو مث مقل اٞت،قع كال همو ومقل: العط،  م   ومال ابم ىوام:
 .(ٖٗ)كالم اهلل تعاذو وا١تعٌت: ععم ىم سبعل وثا نهم كلبهم"

ععم وثا نهم كلبهمو ك،ا ماع،ل  قام الت دنيق لذلكو تقدنيره   َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ   ومال اٟتافظ العالعّي: "الياو ي ميلو تعاذ:
رَْجمًا بِالَغْيِب  إذا مال القاعل: زنيد كاتب فتقيل لو: وشاعرو ونيكين ذلك ٖتقققاً لقيلو األولو ولذلك مل نيقل سبحاعو بعده 

  "ك،ا مال ي األّولُت(ٗٗ). 
 و أهنا الياو الداةلل على اٞت،لل ا١تيصيب هبا لتأكقد ل يمها ٔتيصيفها.ٕ

الز٥توريو مقاساً على واو اٟتالو مال ي الكّواب: "فإن ملت:  ا ىذه الياو الداةلل على اٞت،لل الةالةلو ومِلَ وىذه الياو أثبتها 
دةلت علقها دون األولقُت؟ ملت: ىي الياو اليت تدةل على اٞت،لل اليامعل صسل للنكرةو ك،ا تدةل على اليامعل ّااًل عم 

َوَ ا أَْىَلْكَنا ِ ْم مَوْرنيٍَل إال َو٢َتَا  و ررت بزنيد وي نيده سق،و و نو ميلو تعاذ:  ا١تعرفلو ي ٨تي ميلك: جاءين رجل و عو آةرو
. وفاعدهتا تأكقد ل ي  ال سل با١تيصيبو والداللل على أن ات افو هبا أ ر ثابت  ّتقر. وىذه الياو ىي (٘ٗ)(ِكَتاٌب َ ْعُليم

 .(ٙٗ)ثبات علم وط،أعقنل عسسو ومل نيرٚتيا بالظم ك،ا مال غَتىم"اليت آذعت بأن الذنيم ماليا سبعل وثا نهم كلبهم ماليه عم 
ونيالّظ أن السخر الرازي مد تابع الز٥توري ي ىذا الرأيو وكّرر كال و بنّ وو عند تسَّته ٢تذه اآلنيل. مث أشار إذ أن بعضهم 

ّ،ي ىذه الياو واو الة،اعقلو وذكر اعًتاض بعد العل،اء على ىذه التّ،قل. مال: "وا ّ،ين ىذه الياو واو الة،اعقلو نيُّ لناس نيُّ
ّرالُم و عناه  ا ذكرعاو مال القّسال: وىذا لقس بويءو والدلقل علقو ميلو تعاذ:  ِلُك الُقدُّوُس ال

َ
ُىَي اهلُل الِذي ال إلَو إال ُىَي ا١ت

َتَكبوِّرُ 
ُ
َهْقِ،ُم الَعزنيُز اٞتَبراُر ا١ت

ُ
ْؤِ ُم ا١ت

ُ
ا١ت

 .(ٛٗ)نعت الةا م"و ومل نيذكر الياو ي ال(ٚٗ)
ونيبدو أن العكَّبي تابع الز٥توري فأجاز دةيل الياو على اٞت،لل إذا ومعت صسل للنكرةو ولكنو مل نيذكر أهنا لتأكقد ل ي  

 .(ٜٗ)ال سل با١تيصيب

                                                                                                                                                                                
 .ّٜ٘ٔروب ا١تعاين /اٞتٌت الداين ي  ٓٗ
 .ٗٔٔ/ٙالبحر احملقط  ٔٗ
 .ٗٚٗ/ٚالدر ا١ت ين  ٕٗ
 .ٗٚٗ غٍت اللبقب / ٖٗ
 .ٗٗٔالس يل ا١تسقدة ي الياو ا١تزنيدة / ٗٗ
 .ٗسيرة اٟتجر و اآلنيل  ٘ٗ
 .ٖٔٚ/ٕالكواب  ٙٗ
 .ٖٕسيرة اٟتور و اآلنيل  ٚٗ
 .ٙٓٔ/ٕٔالتسَّت الكبَت و ساتقح الغقب للرازي  ٛٗ
 .٘ٗٛ/ٕآن للعكَّبي التبقان ي إعراب القر  ٜٗ
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أن ومد اعًتض ابم اٟتاجب ي تيجقهو ٢تذه اآلنيل على ٣تيء ال سل بالياوو مال:" ألعك ال تقيل:  ررت برجل وعامل. فقتعُّت 
 .(ٓ٘)نيكين ا١تراد ةَّباً بعد ةَّبو واألةبار إذا تعّددت جاز أن نيكين الةاين بياو وبغَت واو"

ك،ا اعًتض على  ذىب الز٥توري كةَتونو و٦تّم أطال ي الرّد علقو ابم  الك ي شرح التّهقلو مال: "و ا ذىب إلقو  م 
 .(ٔ٘)تيّسط الياو بُت ال سل وا١تيصيب فاسد  م أٜتّل أوجو"

األوجو اليت ذكرىا أن الز٥توري ماس ي ذلك ال سل على اٟتالو وبُت ال سل واٟتال فرو  كةَتةو وأن  ذىبو ي ىذه و م 
ا١تّألل ال نيعرب  م الب رنيُت والكيفقُت  عّيل علقو فيجب أال نيُلتست إلقوو وأن الياو ف لت األول  م الةاين فكق، نيُقال أهنا 

 أّكدت ل يمها؟
لى الز٥توري أنيضاًو وأعكر علقو رأنيو ي ىذه الياوو فقال: "وكين الياو تدةل على اٞت،لل اليامعل صسلو ومد رّد أبي ّقّان ع

دالّل على ل ي  ال سل با١تيصيبو وعلى ثبيت اّت الو هبا شيء ال نيعرفو النحينيينو بل مّرروا أعو ال تُعط، ال سل اليت لقّت 
 .(ٕ٘) نيكين العط، دااًل على ا١تغانيرة "ّت،لل على صسل أةرى إال إذا اةتلست ا١تعاينو ّىت

 مث مال أبي ّّقان: ونيكسي رّداً لقيل الز٥توري أعّا ال ععلم أّداً  م عل،اء النحي ذىب إذ ذلك.
و وابم ىوام بقيلو: "وىذه الياو أثبتها الز٥توري وَ م مّلدهو وٛتليا على ذلك (ٖ٘)ك،ا اعًتض على الز٥توري كّل  م ا١ترادي

 .(ٗ٘)قها كّلها واو اٟتال" ياضع الياو ف
مث وّجو ابم ىوام اآلنيات اليت استدّل هبا الز٥توريو وذكر ي كّل  نها ا١تّيّغ جمليء اٟتال  م النكرةو وىي ا تناو اليصسقل 

و ك،ا لّبب  م األسبابو كتقّد ها على النكرة ٨تي: ي الدار ماع،اً رجٌلو أو ٚتيدىا ٨تي: ىذا ةامٌت ّدنيداًو أو امًتاهنا باليا
 ي آنيل الكه،.

 و أهنا واو االستئناب اليت تدّل على ٘تام الق ل واعقطاو الكالم.ٖ
ىو( فقال ي ىذه اآلنيل: "دةيل الياو ىهنا وإةراجها  م األول واّدو ومد جييز ٖٔٔذىب إذ ذلك أبي إسحا  الزجاج )ت

م ابم عباس أعو مال: كان أصحاب الكه، سبعلو أن نيكين الياو نيدةل لقدّل على اعقطاو الق ل وأن الويء مد مّت. ُروي ع
 .(٘٘)وأعا  م القلقل الذنيم نيعل،يهنم"

ةاّصل دون  ا   َوثَاِمنُ ُهمْ  ىو( ي إعراب القرآنو فقال: "وي ٣تيء الياو يٖٖٛوكّرر كالم الزجاج أبي جعسر النّحاس )ت
دّل على ٘تام الق ل واعقطاو الكالم. ذكر ىذا القيل تقّدم ميالن: أّدمها أن دةي٢تا وةروجها واّد. واآلةر أن دةي٢تا لق

 َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ  إبراىقم بم الّرّي )نيعٍت الزجاج(و فقكين ا١تعٌت أن اهلل جّل وعّز ةَّّب ٔتا نيقيلينو مث أتى ْتقققل األ ر فقال: 
 "(٘ٙ). 

ىل ي اةت اص سبعل وعط، اٞت،لل علقها  ىو( فقال: "فإن مال الّاعل:ٕٓٗومد وّضح ىذا اليجو ا٠تطقب اإلسكاي )ت
فاعدة ٗتتّ ها لقّت فق،ا مبلها ؟ اٞتياب عم ذلك  م وجهُت: أّدمها أن نيقال إن الِسرمل اليت مالت كاعيا ثالثل بعدىا فرمتان 

.. فكاعت أةرنيانو وكذلك الةاعقل اليت مالت ٜتّل سادسهم كلبهم. وأ ا الّبعل فاعتهت عندىا العّدة واعقطعت هبا الق ل .
                                                           

 .ٜٕٗ/ٔأ ايل ابم اٟتاجب  ٓ٘
 .ٕٖٓ/ٕاعظر: شرح التّهقل البم  الك  ٔ٘
 .٘ٔٔ/ٙالبحر احملقط  ٕ٘
 .ٜٙٔاعظر: اٞتٌت الداين / ٖ٘
 .ٚٚٗ غٍت اللبقب / ٗ٘
 .ٕٚٚ/ٖ عاين القرآن وإعرابو للزجاج  ٘٘
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕإعراب القرآن للنحاس  ٙ٘
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الياو فقها دلقاًل على اعقضاعها ... والةاين: أن الّبعل ١تّا كاعت أصاًل للنهانيل ي تركقب العدد صارت الّبعل أصاًل لل،بالغل ي 
 .(ٚ٘)العدد "

نافًا ال استئ َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ ىو(ي أ القوو على أن نيكين ميلو تعاذ:  ٙٗٙوأشار إذ ىذا اليجو أنيضًا ابم اٟتاجب )ت
َعٌة  ّكانيل عنهمو فقكين تقرنيرًا لكيهنم سبعلو ونيكين اليم، على ميلو  و مث أةَّب اهلل تعاذو غَت ّكانيل عنهمو بأن َسب ْ

 َْوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهم (٘ٛ). 
 

 و أهنا واو الة،اعقل.ٗ
ىو( ٙٔ٘و واٟترنيري )ت(ٜ٘)ىو( ي فقو اللغلٖٓٗتُعّد ىذه اآلنيل  م أميى األدلل ١تم نيقيل بياو الة،اعقل. و٦تّم ذكرىا الةعاليب)ت

 .(ٔٙ). ك،ا ذكرىا ابم ةالينيو والةعليّب عم أيب بكر بم عقّاش(ٓٙ)ي درّة الغّياص
ىو( أن الياو ي ىذه اآلنيل ىي واو الة،اعقل اليت تدّل على ت دنيق القاعلُت بأهنم سبعلو وجعلها ٓٛ٘ومد رأى الّهقلي )ت

عم وثا نهم كلبهم. مال: "وذلك أن ماعاًل لي مال: إن زنيداً شاعٌرو فقلت: وفققٌوو كنت مد عاطسل على كالم  ض،ر تقدنيره: ع
باو ( نيرنيد  ِّّ صّدمتوو كأعك ملت: ععم ىي كذلك وفققٌو أنيضاً. وكذا اٟتدنين ) أنيتيضأ ٔتا أفضلت اُٟتُ،ر؟ مال: ؤتا أفضلت ال

باو" ِّّ  .(ٕٙ)ععم ؤتا أفضلت ال
او ىاىنا ألجل الة،اعقلو وىذا حيت،ل أ رنيم: أّدمها ىذا. والةاين أن نيكين دةيل الياو ىاىنا ومال ابم القّقم: "إدةال الي 

وذلك نيتضّ،م تقرنير مي٢تم سبعلو ك،ا إذا مقل   َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهمْ  إنيذاعًا بت،ام كال هم عند مي٢تم سبعل و مث ابتداء ميلو: 
 .(ٖٙ)لك: زنيٌد فققٌو و ملت: و٨تييٌّ "

 
َوِسيَق الذيَن َكَفُروا إلى َجَهنََّم زَُمرًا َحتَّى إذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبْ َوابُ َهاآية الزمر: قال اهلل تعالى:  ثالثاً:

ثم قال تعالى:  (ٗٙ)
 ََزنَ تُ َها َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َوِسيَق الذيَن ات ََّقْوا رَب َُّهْم إلى الَجنَِّة زَُمرًا َحتَّى إذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل َلُهْم خ

فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن 
(ٙ٘). 

 على أوجو: َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها  اةُتل، ي الياو  م ميلو تعاذ :
َقطلو ا١تعٌت ّىت إذا جاءوىا فُتحت أبياهبا "ٔ ّْ  .(ٙٙ)و أهنا زاعدةو مال أبي إسحا  الزجاج :" مال ميم: الياو ُ 

ذب األجيبل كةَت مال ابم الوجر  ي:" ... ولقس ذلك بويء؛ ألن زنيادة الياو مل تةبت ي شيء  م الكالم الس قحو ّو
"(ٙٚ). 

                                                           
 .ٕٕٛدرّة التنزنيل وغّرة التأونيل / ٚ٘
 .ٜٕٗ/ٔاعظر: أ لي ابم اٟتاجب  ٛ٘
 .ٖٗ٘اعظر: فقو اللغل للةعاليب / ٜ٘
 .٘ٙاعظر: درّة الغّياص ي أوىام ا٠تياّص للحرنيري / ٓٙ
-ٕٕٛإلسكاي /و ودّرة التنزنيل وغّرة التأونيل للخطقب اٛٙٗ/ٚو والدّر ا١ت ين للّ،ُت اٟتليب ٗٔٔ/ٙو والبحر احملقط أليب ّّقان ٕٗٚ/ٜاعظر: احملرر اليجقز البم عطقل  ٔٙ

ٕٕٜ. 
 .ٙ٘/ٕالروض األع، للّهقلي  ٕٙ
 ٗ٘/ٖبداعع السياعد  ٖٙ
 .ٔٚسيرة الز ر و اآلنيل  ٗٙ
 .ٖٚسيرة الز ر و اآلنيل  ٘ٙ
 .ٖٖٙ/ٗ عاين القرآن وإعرابو  ٙٙ
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 .(ٛٙ)ومال أبي جعسر النّحاس:" الكيفقين نيقيلين: الياو زاعدةو وىذا ةطأ عند الب رنيُت؛ ألهنا  تسقد  عٌتو وىي العط، ىنا "
َحتَّى إذا   الياو أن تكين زاعدة ي  ياضع .... و نها ميلو عّز اٝتو:مال ابم جٍت: "واعلم أن البغدادنيُت مد أجازوا ي

تقدنيره عندىم: ّىت إذا جاءوىا فُتحت أبياهبا ... فأ ا أصحابنا فقدفعين ىذا  َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل َلُهْم َخَزنَ تُ َها
 .(ٜٙ)أجيبل ىذه األشقاء ٤تذوفل للعلم هبا واالعتقاد ي  ةلها"التأونيل البّتلو وال جيقزون زنيادة ىذه الياوو ونيرون أن 

ومال الكيفقين: الدلقل على أن الياو جييز أن تقع زاعدةو أعو مد جاء ذلك كةَتًا ي كتاب اهلل تعاذو وكالم العربو و٦تّا 
َحتَّى إذا نير فقو: فُتحت أبياهبا؛ ألعو جياب لقيلو: ماليا: التقد َحتَّى إذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها استدليا بو ميلو تعاذ:

وال فر  بُت اآلنيتُت. وذىب الب رنيين إذ  َحتَّى إذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبْ َوابُ َهاك،ا تعاذ ي صسل سي  أىل النار   َجاُءوَها
ادتو  ه،ا أ كم أن جيري على أصلوو أهنا لقّت زاعدة ي شيء  م ذلكو ألن الياو ّرب ُوضع ١تعٌتو فال جييز أن حُيكم بزني

 .(ٓٚ)وٚتقع  ا استوهد بو الكيفقين ديكم أن حي،ل فقو على أصلوو وأجابيا عم كل،ات الكيفقُت
 .(ٔٚ)ي جياب ) إذا ( ثالثل أوجو: أّدىا زاعدةو وىي رأي الكيفقُت واألةسش َوفُِتَحتْ  ومال الّ،ُت اٟتليب: ميلو

: "إذا وجدت ّرفاً  م كتاب اهلل مد اشت،ل على  عٌت ّّم مل أجعلو  لغىو ولكم الياو ىهنا و أهنا واو العط،. مال ا١تَّبّدٕ
. ومالو النّحاس ي إعراب القرآنو مث (ٕٚ)واو عّقو والتقدنير: ّىت إذا جاءوىا وصيليا وفُتحت أبياهبا. وىذا ّّم جدا"

َّْذب اٞتياب  .(ٖٚ)بلقغ كالم العرب" مال:" واٞتياب ٤تذوبو مال ٤ت،د بم نيزنيد: أي اسعدواو و
أنيم جياهبا؟  َحتَّى إذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها ونيُسهم ىذا ا١تعٌت  م ميل سقبينيو: "وسألت ا٠تلقل عم ميلو جّل ذكره:

خََّب ألي شيء ُوضع ىذا ي الكالم"
ُ
 .(ٗٚ)فقال: إن العرب مد تًتك ي  ةل ىذا ا٠تَّب ي كال همو لِعلم ا١ت

عباري: "الياو عاطسل ولقّت زاعدةو وأ ا جياب إذا ف،حذوبو والتقدنير فقو: ّىت إذا جاءوىا وفُتحت أبياهبا ومال ابم األ
 .(٘ٚ)فازوا وعع،يا"

َحتَّى إذا ونيبدو أن الزجاج مّدر الياو عاطسل أنيضاً واٞتياب ٤تذوبو مال: "والذي ملتو أعا و وىي القيل إن شاء اهلل و أن ا١تعٌت
ُّذب  ْت أَبْ َوابُ َها َوقَاَل َلُهْم َخَزنَ تُ َها َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن َجاُءوَها َوفُِتحَ  دةليىاو فاٞتياب دةليىاو و

 .(ٙٚ)ألن ي الكالم دلقاًل علقو"
 .(ٚٚ)و أهنا واو اٟتالو ذكره أبي علي السارسي وغَته و وا١تعٌت ّىت إذا جاءوىا ومد فُتحتٖ

َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة : "مقل ىي واو اٟتالو أي جاءوىا ُ سّتحًل أبياهُباو ك،ا صرّح ٔتسّتحل ّااًل ي ميلو تعاذ: مال ابم ىوام
َلُهُم األَْبوابُ 

. وىذا ميل ا١تَّبّد والسارسي وٚتاعلو مقل: وإمنا فُتحت ٢تم مبل ٣تقئهم إكرا ًا ٢تم عم أن نيقسيا ّىت تُستح (ٛٚ)
 .(ٜٚ)٢تم"

                                                                                                                                                                                
 .ٕٓٔ/ٕأ ايل ابم الوجري  ٚٙ
 .ٕٕ/ٗإعراب القرآن  ٛٙ
 .٘ٗٙسّر صناعل اإلعراب / ٜٙ
 ل ا٠تالب لألعباري .ي اإلع اب ي  ّاعٗٙاعظر: ا١تّألل  ٓٚ
 .ٚٗٗ/ٜاعظر: الدر ا١ت ين  ٔٚ
 . ٕٛ٘/ٕاعظر: إعراب القراءات الّبع وعللها البم ةالينيو  ٕٚ
 .ٕٕ/ٗإعراب القرآن  ٖٚ
 .ٖٓٔ/ٖالكتاب  ٗٚ
 .ٗٙاعظر: اإلع اب ي  ّاعل ا٠تالب و ا١تّألل  ٘ٚ
 .ٖٗٙ/ٗ عاين القرآن وإعرابو  ٙٚ
 .ٜٙٔرادي /اعظر: اٞتٌت الداين ي ّروب ا١تعاين لل، ٚٚ
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ىو(و وإن مل ني رّح بوو مال: "فأ ا اٟتك،ل ي إثبات الياو ي الةاين ٖٖٛر إذ ىذا ا١تعٌت أبي جعسر النّحاس )تومد أشا
ذفها  م األول فقد تكّلم فقو بعض أىل العلم .... وىي أعو ١تّا مال جّل وعّز ي أىل النار: َحتَّى إذا َجاُءوَها فُِتَحْت  ّو

دّل هبذا على أهنا   َحتَّى إذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َهاكاعت  غلقلو و١تّا مال ي أىل اٞتنل: دّل هبذا على أهنا   أَبْ َوابُ َها
 .(ٓٛ)كاعت  سّتحل مبل أن جيقئيىا "

وتركها ي األولو وىل  َوفُِتَحتْ ىو( مال: "للّاعل أن نيّأل عم الياو ي ميلو:  ٕٓٗووّضح ىذا ا١تعٌت ا٠تطقب اإلسكاي)
ّّرنيم أن ي ذلك داللل على أن  كان جييز ّذفها  م الةاين وإثباهتا ي األول؟ واٞتياب عم ذلك  ا ذىب إلقو بعض ا١تس

ل مبل ٣تيء ا١تؤ نُت إلقها"  .(ٔٛ)أبياب جهنم كاعت  غلقل فُستحت ١تّا جاءوىاو وأن أبياب اٞتنل كاعت  ستّي
 .(ٕٛ)او اٟتالو وجياب ) إذا( ُ ض،ر"ىو( مال: "الياو و ٖٗ٘وذكر ىذا ا١تعٌت أبي اٟتّم البامييل )ت

و وعاسب كيهنا  َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُهُم األَْبوابُ  ٚتلل ّالقلو أي ومد فُتحت أبياهباو لقيلو  َوفُِتَحتْ  مال أبي ّّقان: "
 .(ٖٛ)ّااًل أن أبياب األفراح تكين  سّتحل العتظار  م جييء إلقهاو ٓتالب أبياب الّجين"

 .(٘ٛ)ىو( ي درّة الغّياصٙٔ٘و واٟترنيري )ت(ٗٛ)ىو( ي فقو اللغلٖٓٗواو الة،اعقل. ذكره الةعاليب)ت و أهناٗ
و وأعكرىا َوفُِتَحْت أَبْ َوابُ َها ومال ابم عطقل: "واو الة،اعقل مد ذكرىا ابم ةالينيو ي  ناظرتو أليب علي السارسي ي ميلو تعاذ:

 .(ٙٛ)أبي علي"
 .(ٚٛ)ىذه الياو واو الة،اعقلو ألن أبياب اٞتنل ٙتاعقل" ومال الّ،ُت: "ّٝتى بعضهم

 

َعَسى رَبُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يُ ْبِدلَُه َأْزَواجاً َخْيراً ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت  رابعاً: آية التحريم: قال اهلل تعالى:
َساِئَحاٍت ثَ ّيَباٍت َوأَْبَكاراً 

(88). 
 على أوجو: ثَ ّيَباٍت َوأَْبَكاراً  ُتل، ي الياو  م ميلو تعاذ:اة
و أهنا واو العط،. وإلقو ذىب الز٥توريو مال ي الكواب: "فإن ملت: مِلَ ُأةلقت ال سات كلها عم العاط،و وُوّسط بُت ٔ

 .(ٜٛ) ساتو فلم نيكم بّد  م الياو"الةقّبات واألبكار؟ ملت: ألهن،ا صستان  تنافقتان ال جيت،عم فقه،ا اجت،اعهم ي ساعر ال
 .(ٜٓ)ومال ا١ترادي:" الياو عاطسل وال بّد  م ذكرىا؛ ألهنا بُت وصسُت ال جيت،عان ي ٤تّل واّد"

ومال أبي ّّقان:" وىذه ال سات ٕتت،عو وأ ا الةّقيبل والبكارة فال جيت،عانو فلذلك عط، أّدمها على اآلةرو ولي مل نيأت 
 .(ٜٔ)بالياو الةتّل ا١تعٌت"

                                                                                                                                                                                
 .ٓ٘سيرة ص و اآلنيل  ٛٚ
 .ٙٚٗ غٍت اللبقب عم كتب األعارنيب  / ٜٚ
 .ٖٕ/ٗإعراب القرآن  ٓٛ
 .ٕٕٛدرة التنزنيل وغّرة التأونيل / ٔٛ
 .ٕٚٔٔ/ٕكو، ا١توكالت وإنيضاح ا١تعضالت   ٕٛ
 .ٖٗٗ/ٚالبحر احملقط  ٖٛ
 .ٖٗ٘اعظر: فقو اللغل للةعاليب / ٗٛ
 .٘ٙللحرنيري /اعظر: درّة الغّياص ي أوىام ا٠تياّص  ٘ٛ
 .ٚ٘/ٚاحملرر اليجقز  ٙٛ
 .ٚٗٗ/ٜالدر ا١ت ين ي عليم الكتاب ا١تكنين  ٚٛ
 .٘سيرة التحرمي و اآلنيل  ٛٛ
 .ٚٙ٘/ٗالكواب  ٜٛ
 .ٜٙٔاٞتٌت الداين / ٜٓ
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وكذلك ذىب ابم القّقم إذ أن دةيل الياو ىاىنا  تعُّت؛ ألن األوصاب اليت مبلها ا١تراد اجت،اعها ي النّاءو وأ ا وصسا 
 .(ٕٜ)البكارة والةّقيبل فال ديكم اجت،اعه،او فتعُّت العط،"

تضاعها ا١تغانيرةو فًُتك العط، بقنها لبقان وتابعو العالعّي بقيلو: "ا١تق يد بال سات اأُلول ذكرىا ٣تت،علو والياو تيىم التنينيع الم
 .(ٖٜ)اجت،اعها ي ومت واّدو ٓتالب الةّقيبل والبكيرة فإهن،ا  تضادان"

 و أهنا واو الة،اعقل.ٕ
ُّيَ اً  وميلو :  ثَ ّيَباٍت َوأَْبَكاراً  مال ابم عطقل:" وأ ا ميلو تعاذ: ُّ َسْبَع لََقاٍل َوَٙتَاعَِقَل أنيراٍم 

 ىذنيم ا١تيضعُت أهنا فتيّىم ي (ٜٗ)
 .(ٜ٘)واو الة،اعقل و ولقّت هباو بل ىي الز ل ال نيّتغٍت الكالم عنها"

ومد رّد ابم ىوام على  م عّد ىذه الياو واو الة،اعقلو فقال: "ذكرىا القاضي الساضلو وتبّجح باستخراجهاو ومد سبقو إذ 
ّقم ١تا اشت،ل على ٚتقع ال سات الّابقلو فال ني ّح ذكرىا الةعليّب. وال ياب أن ىذه الياو ومعت بُت صستُت مها تق

ُّّقيط"  .(ٜٙ)إسقاطهاو إذ ال ٕتت،ع الةّقيبل والبكارةو وواو الة،اعقل عند القاعل هبا صاٟتل لل
ىو( رٛتو اهللو ٙٗٙمال أٛتد بم ا١تنَت اإلسكندريو ي ّاشقتو على الكّواب: "ومد ذكر يل الوقخ أبي ع،رو ابم اٟتاجب)ت

قم البقّاين الكاتب)ت أن القاضي ىو( رٛتو اهللو كان نيعتقد أن الياو ي اآلنيل ىي الياو اليت ٝتّاىا بعض ٜٙ٘الساضل عبد الّر
ضعسل النحاة واو الة،اعقل؛ ألهنا ذُكرت  ع ال سل الةا نلو فكان الساضل نيتبّجح باستخراجها زاعدة على ا١تياضع الةالثل 

اجب: ومل نيزل الساضل نيّتحّم ذلك  م عسّوو إذ أن ذكره نيي اً ْتضرة أيب اٞتيد ا١توهيرة... مال الوقخ أبي ع،رو بم اٟت
قرئو فبُّت لو أعو واىم ي عّدىا  م ذلك القبقلو وأّال البقان على ا١تعٌت الذي ذكره الز٥توري  م دعاء الضرورة 

ُ
النحيّي ا١ت

و الة،اعقل إن ثبُتت فإمنا تَرِد ال ّاجل إلقها إال لإلشعار إذ اإلتقان هبا ىاىناو ال تناو اجت،او ال ستُت ي  يصيب واّدو ووا
 .(ٜٚ)بت،ام هنانيل العدد الذي ىي الّبعل. فأع سو الساضل رٛتو اهللو واستحّم ذلك  نوو ومال: أرشدتنا نيا أبا اٞتيد"

 

 موقف المحقِّقين من واو الثمانية:
بينيو والكّاعي والسرّاءو وال  م الذنيم جاءوا بعدىم كا١تازين وا١تَّبّد مل نيذكر واو الة،اعقل أّد  م العل،اء األواعلو كا٠تلقل وسق

 وثعلب والزّجاج وابم الّرّاج. ومد أعكر احملقِّقين ىذه الياوو واعًتضيا على أدلّل القاعلُت هبا.
وكةَت ا١تخالسل لوو ىو(  عاصرًا لو ٖٖٚوإذا كان ابم ةالينيو  م أواعل َ م ذكروا واو الة،اعقلو فقد كان أبي علي السارسي)ت

 فكان  م أواعل ا١تنكرنيم لياو الة،اعقل.
مال ا١ترادي: "ذىب ميم إذ إثبات ىذه الياو  نهم ابم ةالينيو واٟترنيري وٚتاعل  م ضعسل النحينيُت .... وذىب احملقِّقين إذ 

و الة،اعقل ١تّا ذكرىا ابم ةالينيو ي باب أن الياو ذلك إ ا عاطسل وإ ا واو اٟتالو ومل نيةبتيا واو الة،اعقل. ومد أعكر السارسي وا
 .(ٜٛ)ا١تناظرة"

                                                                                                                                                                                
 .ٕٜٕ/ٛالبحر احملقط  ٜٔ
 .ٗ٘/ٖبداعع السياعد  ٕٜ
 .ٖٗٔالس يل ا١تسقدة ي الياو ا١تزنيدة / ٖٜ
 .ٚسيرة اٟتامل و اآلنيل  ٜٗ
 .ٕٗٚ/ٜرر اليجقز احمل ٜ٘
 .ٙٚٗ غٍت اللبقب / ٜٙ
 .ٔٔٔ/ٕو واعظر: ّاشقل الو،ٍّت على  غٍت اللبقب ٚٙ٘/ٗاإلعت اب لإلسكندري  ٜٚ
 .ٜ٘ٔاٞتٌت الداين ي ّروب ا١تعاين / ٜٛ
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ِلُك ىو( واعًتض على القاعلُت هباو ٤تتّجاً بقيلو: ٗٔ٘وأعكر واو الة،اعقل أبي ع ر القوَتي )ت
َ
ُىَي اهلُل الِذي ال إلَو إال ُىَي ا١ت

َتكَ 
ُ
َهْقِ،ُم الَعزنيُز اٞتَبراُر ا١ت

ُ
ْؤِ ُم ا١ت

ُ
ّرالُم ا١ت  .(ٓٓٔ)فلم نيذكر االسم الةا م بالياو (ٜٜ) بوِّرُ الُقدُّوُس ال

ىو(  علِّاًل لذلك بقيلو: "ألن الة،اعقل اليت اّدعيىا ال ُتيجب دةيل الياوو ولقس لذا ٖٗ٘ك،ا أعكرىا أبي اٟتّم البامييل )ت
كم"  .(ٔٓٔ)الكالم الطينيل  عٌتو إمنا ذاك أضغاث أّالم نيراىا صاّب  بادئ اللغل فققتدي بو شاّر

ىو( ذكر واو الة،اعقل ي كتابو درّة التنزنيلو وتبعو أبي  ّلم ٤ت،د بم علي ٕٓٗدئ اللغل ىي ا٠تطقب اإلسكاي )وصاّب  با
 .(ٕٓٔ)ىو( ي تسَّتهٜ٘ٗاألصبهاين )ت

ّّرنيم الذنيم ذكروا واو الة،اعقلو واّتّجيا ٢تا بآنيات  م القرآن الكرميو وإن  واٟتقققل أن ا٠تطقب اإلسكاي عقل أميال بعض ا١تس
  ني رّح ىي بذلك.مل

مال ا١تالقي: "ىذه الياو وإن ومعت دالًّل على الة،اعقل أو ي الةا مو ال خيرجها ذلك عم  عٌت العط، أو واو اٟتال .... 
 .(ٖٓٔ)وومعت ي الةا م بالعرض ال بالق د"

 .(ٗٓٔ)مال أبي ّّقان ي تيجقهو ٢تذه الياو: "ودعيى الزنيادة أو واو الة،اعقل ضعق،"
 .(٘ٓٔ)ىو(: "ميىم إن الياو تأيت للة،اعقل لقس علقو دلقل  ّتققم"ٔ٘ٚقّقم )تومال ابم ال

 .(ٙٓٔ)ىو(: "ومل نيُةبت احملقِّقين واو الة،اعقل و وأّوليا  ا سبق علقو العط، أو واو اٟتال"ٜٗٚومال الزركوي )ت
 .(ٚٓٔ)ىو(: "ومل نيذكر ىذه الياو أّد  م أعّ،ل العربقل"ٜٔٔومال الّقيطي )ت

ىو(: "ومد أَبطَل واو الة،اعقل ىذه ابُم ىوام وغَته  م احملقِّقُتو وماليا ال  عٌت لو و وْتةيا ي أ ةلتوو ّٕ٘ٓٔي )تومال الزربقد
 .(ٛٓٔ)وماليا أهنا  تنامضل"

 

 الخالصة
فإن  على الرغم  م إثبات بعضهم لياو الة،اعقلو ومي٢تم إهنا لغل ف قحل لبعض العربو واالستدالل ٢تا ببعض اآلنيات القرآعقلو

 النسس ٘تقل إذ تقينيل  ذىب احملقِّقُتو والوّك ي ىذه الياو. و٦تّا نيرنيبٍت فقها أ يرو  نها:
و ضع، االستدالل علقها باآلنيات ا١تذكيرةو ّىت مال بعض العل،اء:" ىذه الياو وإن ومعت داّلًل على الة،اعقل أو ي الةوا مو ٔ

 .(ٜٓٔ)وومعت ي الةا م بالعرض ال بالق د"ال خيرجها ذلك عم  عٌت العط، أو واو اٟتال .... 
 و إغسال األع،ل الكبار  م عل،اء اللغل والنحي والتسَّت ٢تاو وإعكار احملقِّقُت ٢تذه الياوو ومد وردت آراؤىم ي ثنانيا البحن.ٕ
 و عدم وجيد أدّلل أةرى علقها  م كالم العربو شعرىم أوعةرىم.ٖ

                                                           
 .ٖٕسيرة اٟتور و اآلنيل  ٜٜ

 .ٖٖٛ/ٓٔاعظر: اٞتا ع ألّكام القرآن للقرطيب  ٓٓٔ
 .ٔ٘ٚ/ٕكو، ا١توكالت وإنيضاح ا١تعضالت   ٔٓٔ
 اعظر: ّاشقل الّابق عسّو. ٕٓٔ
 .ٛٛٗرص، ا١تباين ي شرح ّروب ا١تعاين / ٖٓٔ
 .ٗٓٔ/٘البحر احملقط  ٗٓٔ
 .ٔ٘/ٖبداعع السياعد  ٘ٓٔ
 .ٜٖٗ/ٗالَّبىان ي عليم القرآن  ٙٓٔ
 .ٖٕٔ/٘مهع ا٢تيا ع  ٚٓٔ
 .ٕٕٗ/ٕٓتاج العروس  م جياىر القا يس  ٛٓٔ
 .ٛٛٗرص، ا١تباين ي شرح ّروب ا١تعاين لل،القّي  / ٜٓٔ
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َتَكبوِّوُر ُىَي اهللُ ا و اعتقاضها بقيلو تعاذ:ٗ
ُ
َهوْقِ،ُم الَعزنيوُز اٞتَبرواُر ا١ت

ُ
وْؤِ ُم ا١ت

ُ
ّروالُم ا١ت ِلُك الُقودُّوُس ال

َ
فلوم  (ٓٔٔ) لِذي ال إلَو إال ُىَي ا١ت

 نيذكر االسم الةا م بالياو.
ْنِب َوقَابِ ِ  الت َّ ْوِب َح  م تَ ْنزِي ُ  الِكتَ اِب ِم َن اهلِل الَعزِي ِز الَعِل يِم  َ افِ  :و دةيل الياو على ال سل الرابعل ي ميلو تعاذ٘  ِر ال ذَّ
(ٔٔٔ) . 

التَّ ائُِبوَن الَعابِ ُدوَن الَحاِم ُدوَن السَّ اِئُحوَن الرَّاِكُع وَن السَّ اِجُدوَن اآلِم ُروَن  ك،ا دةلت علوى ال وسل التاسوعل ي ميلوو تعواذ: 
ِر الُمْؤِمِنيَن بِالَمْعُروِف والنَّاُهوَن َعِن الُمْنَكِر والَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلِل وَبشِّ 

(ٕٔٔ). 
دىاو أو بالعدد ٙتاعقلو ١تا دةلت على ال سل الرابعلو وال سل التاسعل.  فلي كاعت الياو ٥تتّ ل بال سل الةا نل ّو

 

 المصادر والمراجع
 و القرآن الكرمي.ٔ
 و اإلربقلّيو عالء الدنيم:ٕ

 تبل النهضلو جياىر األدب ي  عرفل كالم العربو ٖتققق د.ّا د أٛتد عقلو  ك    
 م.ٜٗٛٔا١ت رنيلو القاىرة       

 و اإلسكايو أبي عبد اهلل ٤ت،د بم عبد اهلل ا٠تطقب:ٖ
 م.ٜٜ٘ٔو دّرة التنزنيل وغّرة التأونيلو دار الكتب العل،قلو بَتوتو الطبعل األوذ     
 و اإلسكندريو ابم ا١تنَت:ٗ

 و االعت اب )ّاشقل ابم ا١تنَت على الكواب للز٥توري(.    
 األعباريو أبي الَّبكات عبد الرٛتم بم ٤ت،د: و٘

 و اإلع اب ي  ّاعل ا٠تالبو ٖتققق ٤ت،د ٤تقي الدنيم عبد اٟت،قدو ا١تكتبل    
 م.ٜ٘٘ٔالتجارنيل الكَّبىو   رو الطبعل الةالةل       

 و البامييلو أبي اٟتّم األصبهاين:ٙ
 ٣ت،ع اللغل العربقل و كو، ا١توكالت وإنيضاح ا١تعضالتو ٖتققق د.٤ت،د الدايلو    

 م.ٜٜ٘ٔبد وقو الطبعل األوذ       
 و الةعاليبو أبي  ن ير عبد ا١تلك بم ٤ت،د بم إٝتاعقل:ٚ

 م.ٕٜٚٔو فقو اللغل وسّر العربقلو ٖتققق   طسى الّقا وٚتاعلو  طبعل اٟتليبو القاىرة     
 و ابم جٍتو أبي الستح عة،ان:ٛ

 م. ٜ٘ٛٔم ىنداويو دار القلمو د وقو الطبعل األوذو سّر صناعل اإلعرابو ٖتققق د.ّّ    
 و ابم اٟتاجبو أبي ع،رو عة،ان بم ع،ر:ٜ

 .ٜٜٛٔو أ ايل ابم اٟتاجبو ٖتققق د.فخر مدارةو دار عّ،ارو عّ،ان    
 و اٟترنيريو أبي ٤ت،د القاسم بم علي:ٓٔ
 م.ٜٗٛٔتبل السق لقلو  كل ا١تكر ل و دّرة الغّياص ي أوىام ا٠تياّصو ٖتققق د.عبد اهلل الَّبكايتو ا١تك    
 و أبي ّقانو ٤ت،د بم نييس، األعدلّي:ٔٔ
 و البحر احملقطو  كتبل الن ر اٟتدنيةلو الرنياض.    

                                                           
 .ٖٕة اٟتور و اآلنيل سير  ٓٔٔ
 .ٖ-ٔسيرة غافر و اآلنيل  ٔٔٔ
 .ٕٔٔسيرة التيبل و اآلنيل  ٕٔٔ
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 و ابم ةالينيوو أبي عبد اهلل اٟتُّت بم أٛتد:ٕٔ
 م.ٕٜٜٔعل األوذ و إعراب القراءات الّبع وعللهاو ٖتققق د.عبد الرٛتم العةق،ُتو  كتبل ا٠تا٧تيو القاىرةو الطب    
 م. ٜٚٚٔو اٟتجل ي القراءات الّبعو ٖتققق د.عبد العال سامل  كرمو دار الورو و بَتوتو الطبعل الةاعقل    
 و الرازيو السخر الرازي:ٖٔ
 و التسَّت الكبَت و ساتقح الغقبو دار السكرو بَتوت.    
 و الزربقديو ٤ت،د  رتضى:ٗٔ
 م.ٜٜٗٔيسو ٖتققق علي شَتيو دار السكرو بَتوتو تاج العروس  م جياىر القا     
ّّري:٘ٔ  و الزّجاجو أبي إسحا  إبراىقم بم ال
 م.ٜٛٛٔو  عاين القرآن وإعرابوو ٖتققق عبد اٞتلقل شليبو عامل الكتبو بَتوتو الطبعل األوذ     
 و الزركويو بدر الدنيم ٤ت،د بم عبد اهلل:ٙٔ
 م.ٕٜٚٔد أبي السضل إبراىقمو دار ا١تعرفلو بَتوتو الطبعل الةاعقل و الَّبىان ي عليم القرآنو ٖتققق ٤ت،    
 و الز٥توريو أبي القاسم جار اهلل ٤ت،يد بم ع،ر:ٚٔ
 و الكوابو دار الكتاب العريبو بَتوت.    
 و الّ،ُت اٟتليبو أٛتد بم نييس،:ٛٔ
: ٖتققوووق د.أٛتووود ٤ت،ووود ا٠توووراطو دار القلووومو د ووووقو الطبعووول األوذ وووو الوووّدر ا١ت وووين ي علووويم الكتووواب ا١تكنوووين: اجمللووود الّوووادس والّوووابع والتاسوووع    

 م.ٖٜٜٔؤٜٜٔوٜٚٛٔ
 و الّهقليو أبي القاسم عبد الرٛتم بم ا٠تطقب:ٕٓ
 و الروض األع،و ٖتققق طو عبد الرؤوب سعدو  كتبات الكلقات األزىرنيلو القاىرة.    
 و سقبينيوو أبي ِبور ع،رو بم عة،ان بم منَّب:ٕٔ
 م.ٜٔٚٔو ٖتققق عبد الّالم ىارونو ا٢تقئل ا١ت رنيل العا ل للكتابو القاىرةو الطبعل األوذ و الكتاب    
 و الّقيطيو جالل الدنيم عبد الرٛتم بم أيب بكر:ٕٕ
 م.ٜٜٚٔو مهع ا٢تيا عو ٖتققق د.عبد العال سامل  كرمو دار البحيث العل،قلو الكينيت    
 بم ٤ت،د:و ابم الوجريو أبي الّعادات ىبل اهلل علي ٖٕ
 م.ٕٜٜٔو أ ايل ابم الوجريو ٖتققق د.٤ت،يد الطناّيو  كتبل ا٠تا٧تيو القاىرةو الطبعل األوذ     
 و الو،ٍتو أٛتد بم ٤ت،د:ٕٗ
 ىو.ٖ٘ٓٔو ّاشقل الو،ٍت على  غٍت اللبقب ا١تّّ،اة ا١تن ،  م الكالم على  غٍت ابم ىوامو الطبعل البهقلو   ر     
 هلل ٤ت،د بم إبراىقم:و الطَّبسيو أبي عبد إ٘
 م.ٜٜٗٔو ٣ت،ع البقان ي تسَّت القرآنو دار السكرو بَتوت     
 و ابم عطقلو أبي ٤ت،د عبد اٟتق بم غالب:ٕٙ
لو الطبعل األوذ       م.ٜٗٛٔو احملرر اليجقزو ٖتققق عبد اهلل األع اري وز قلوو الدّو
 و العكَّبيو أبي البقاء عبد اهلل بم اٟتُّت:ٕٚ
 م.ٜٙٚٔبقان ي إعراب القرآنو ٖتققق علي البجاويو  كتبل اٟتليبو القاىرة و الت    
 و العالعيو ةلقل بم كقكلدي:ٕٛ
 م.ٜٜٓٔو الس يل ا١تسقدة ي الياو ا١تزنيدةو ٖتققق د.ّّم الواعرو دار البوَتو عّ،انو الطبعل األوذ     
 و السرّاءو أبي زكرنيا حيِت بم زنياد:ٜٕ
 م.ٜٓٛٔامل الكتبو بَتوتو الطبعل الةاعقل و  عاين القرآنو ع    
 و السَتوزآباديو ٣تد الدنيم أبي طاىر ٤ت،د بم نيعقيب:ٖٓ
 م.ٕٜ٘ٔو القا يس احملقطو  طبعل اٟتليبو القاىرةو الطبعل الةاعقل     
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 و القرطيبو أبي عبد اهلل ٤ت،د بم أٛتد:ٖٔ
 ت. و اٞتا ع إلّكام القرآنو دار إّقاء الًتاث العريبو بَتو     
 و ابم القّقمو مشس الدنيم ٤ت،د بم أيب بكر بم أنييب:ٕٖ
 و بداعع السياعدو دار الكتاب العريبو بَتوت.    
 و ا١تالقيو أٛتد بم عبد النير:ٖٖ
 م.ٜ٘ٛٔو رص، ا١تباين ي شرح ّروب ا١تعاينو ٖتققق د.أٛتد ٤ت،د ا٠تراطو دار القلمو د وقو الطبعل الةاعقل     
 الدنيم ٤ت،د بم عبد اهلل: و ابم  الكو ٚتالٖٗ
 م.ٜٜٓٔو شرح التّهقلو ٖتققق د.عبد الرٛتم الّقد وز قلوو دار ىجرو القاىرةو الطبعل األوذ     
 و ا١تراديو ّّم بم ماسم:ٖ٘
 م. ٜٙٚٔو اٞتٌت الداين ي ّروب ا١تعاينو ٖتققق طو ٤تّمو بغداد     
 و النّحاسو أبي جعسر أٛتد بم ٤ت،د بم إٝتاعقل:ٖٙ
 م.ٜ٘ٛٔو إعراب القرآنو ٖتققق د.زىَت غازي زاىدو عامل الكتبو بَتوتو الطبعل الةاعقل      

 و ابم ىوامو أبي ٤ت،د ٚتال الدنيم عبد اهلل بم نييس،:ٖٚ
 م. ٕٜٚٔو  غٍت اللبقب عم كتب األعارنيبو ٖتققق د. ازن ا١تبارك وز قلقوو دار السكرو بَتوتو الطبعل الةالةل     
 
 
 

 


