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 )واو احلال( و)واو املعية( عند الدكتور عبد اجلبار فتحي زيدان            

  

  

 الخالصة:
وهو دكتور بدرجة االستاذية بجامعة الموصل وله مؤلفات عدة ــــ يهدف هذا البحث إلى عرض أدلة الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان في ــــ  

الكلمات    )واو الحال( التي قال بها النحويون القدماء، أذ أنَّ رأيُه فيها بأنها )واو( مختلقة من قبل النحاة، وهي في الحقيقة )واو المعية(.
  الحال المفعول معه  واو الحال  واو المعية  المفتاحية

Summary: 

This research aims to present evidence to Dr. Abd Al Jbare Ftehi Zidanـــ He is a doctor with a professor 

degree at the University of Mosul and He has many books ــــ in (waw al hal) which He said it is (waw) 

made up by the ancient grammars and it is (waw al maeia) in fact. 

The Key words Al hal Al mafeul maeah waw al hal waw al maeia 

 املقدمة
هللا راكًبا ، فـــ ) راكًبا ( هي   عرف النحاة الحال بقولهم : هو الوصف المنصوب، المبين لهيئة صاحبه وقت وقوع الفعل ، نحو : جاء عبد

، هذه ما يخص الحال المفرد ، وقد تكون الحال    (2)وللحال شروط هي: أن تكون نكرة ، تأتي بعد تمام الكالم ، ويكون صاحبها معرفة(1) الحال
فقط، نحو قوله تعالى:} َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم الضمير    وفي هذه الحالة ال بدَّ له من رابط يربطه بصاحبه ، فيكون ( ،  3) جملة اسمية أو فعلية

(، أو) الواو (  243(، أو )الواو( والضمير كقوله تعالى:} َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف {)البقرة، من اآلية :24ِلَبْعٍض...{)األعراف، من االية:
الذِ ْئُب َونَ   فقط نحو قوله تعالى:}  َأَكَلُه  َلِئْن  وقد درس الدكتور عبد الجبار ) الواو ( في الحالتين    4( 14ْحُن ُعْصَبٌة {)يوسف، من آلية:َقاُلوا 

َتْعَلُموَن َأنِ ي َرُسوُل َّللاَِّ   األخيرتين. ويكون دخول )واو( الحال واجًبا قبل الفعل المضارع المسبوق بــ ) قد (، نحو قوله تعالى: }ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقد
(، والمؤكدة 4)األعراف: الواقعة بعد العطف: نحو: }َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياًتا َأْو ُهْم َقاِئُلوَن{هي    :، وممتنًعا في سبع حاالت  (5)الصف: ِإَلْيُكْم ... {

ِفيِه{)البقرة: َرْيَب  اْلِكَتاُب ال  }َذِلَك  الجملة، نحو:  بِ 2لمضمون  َكاُنوا  ِإالَّ   ...{ (، نحو:  إالَّ  التالي )  الزخرف:(، والماضي  َيْسَتْهِزُئوَن{)  (،  7ِه 
(، والمضارع  84 ... {)المائدة:والماضي المتلوُّ بــ ) أو (، نحو: "ألْضِرَبنَُّه َذَهَب أو َمَكَث" ، والمضارع المنفي بال، نحو: }َوَما َلَنا ال ُنْؤِمُن ِباّللَِّ 

.أما المفعول معه (6)، كقوله الشاعر: ) عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ...(  (5)بما  المثبت: كقوله تعالى: }َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر{، والمضارع المنفي
فَه ابن جني: "َوُهَو كل َما فعلت َمَعه فعاًل" ، وابن هشام :" اسم،  (  8)، والزمخشري:" وهو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى ) مع ("(  7)فقد عرَّ

، (9)(، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، كـ: ) سرت والطريق ( و: ) أنا سائر والنيل ("فضلة، تاٍل لــ ) واو ( بمعنى   ) مع  
، وأن يكون بعد فعل أو ما يشبه الفعل  (10) فتكون شروط المفعول معه بحسب تعريف ابن هشام هي : أن يكون بعد ) واو ( بمعنى ) مع (

ضيعُتُه، وال يتقدم معموله عليه نحو: والنيَل سرُت، وأن يكون اسًما، فال يكون المفعول معه جملة فليس من المفعول معه قولنا: ُكلُّ رجٍل و 
ولعل من أهم آراء  الدكتور عبد الجبار زيدان، هو رأيه في  .(  11)اسمية أو فعلية كقولنا: ال تأكْل السمَك وتشرَب اللبن، وسرُت والشمُس طالعةٌ 

شاع في كتب النحو القديمة و الحديثة القول بواو الحال وهذا الكتاب ُيثبت بما ال يدع مجااًل للشك بأن كل )  )واو الحال ( التي قال فيها: "  
من واو ( اصطلح على تسميتها بـ ) واو الحال ( ، أنما هي ) واو المعية ( ، فليس في اللغة العربية ) واو ( الحال بل هي ) واو ( مختلقة  

، أي: كتاب ) المشاكلة بين واو الحال و واو المصاحبة في النحو العربي (  12) رتاب في ادعائي ، فليقرأ هذا الكتابالنحاة فيجب ألغاها ، ومن ا
 .  (، وفي هذا البحث سأقوم بعرض أهم األدلة التي استند عليها الدكتور عبد الجبار في كتابه هذا

: واو الحال عند النحويين:    أوًلا
ْتُهْم َأْنُفُسُهْم {)العمران: -1 (، وقد جمع سيبويه معاني عدة  154أخذ النحاة تسمية )واو الحال( من سيبويه حين فسرَّ قوله تعالى:} َوَطاِئَفٌة َقْد أََهمَّ

 . )13(لهذه ) الواو (، فقال هي لالبتداء، ثم قدرها بـ) إذ(، فقال:) إذ طائفة في هذه الحال (
واو الحال (، فسموهاـ ) واو االبتداء (؛ لدخولها كثيًرا على المبتدأ، قال ذلك الهروي و ابن بابشاذ، والصبان، ووضعوها  اختلفوا في تسمية )    -2

، والمالقي ميز بين (15) .والهروي وابن هشام جعال ) واو ( االبتداء والحال بمعنى واحد وميزاها عن واو االستئناف(14)من ضمن حروف االبتداء
 .   (17)، أما المرادي فقد جعل واو االستئناف واالبتداء بمعنى واحد وميزها عن واو الحال(16) الاالبتداء والح

، والمبرد  وأبو علي  (  18)اختالف النحويين في جواز الربط بالواو ، فمنهم من أجاز االتيان بـ ) الواو ( أو عدمه، مثل الفراء ومن بعده الكوفيين -3
  .(21) ، ومنهم من أوجب اإلتيان بها وصرح بشذوذ حذفها، وهم الزمخشري وابن الحاجب)20(والمالقي، )19(النحوي من البصريين

يد يضحك  علة الربط بالواو، امتنع الربط بـ ) الواو ( عند جمهور النحويين ال سيما في الجملة الفعلية التي فعلها فعل مضارع ، كقولنا : جاء ز  -4
، وإذا جاء الفعل المضارع بعد الواو كما في قول العرب:   (22)عل فال يصح أن نقول : جاء زيٌد وضاحًكاوالعلة في ذلك ، ألنه أشبه اسم الفا
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، فكلما اقتربت جملة الحال في الداللة    (23)قمت وأصك عينه ،فإن ما بعد الواو مبتدأ مقدر بضمير فيكون تقدير الجملة ) وأنا أصُك عينه (
، لكنه ورد غير  (24) لم تحتج إلى ) الواو (، وللعلة نفسها ذهبوا في المضارع المنفي بـ ) ال (، و) ما ( على الزمن الحاضر والتجدد والحدوث 

اِلِحيَن   ، فأولوا هذا بأنَّ الفعل    (25) (84{)المائد : قليل في القرآن الكريم مرتبط بـ ) الواو ( ،كقوله تعالى} ... َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ
إذ كانت من وجوهها ) نحُن نطمع ( ، وقد استند الدكتور في الذهاب الى تكلف هذا الوجه على قول الباقولي:    (26) المضارع خبر لمبتدأ محذوف

" وجعل المضارع خبر لمبتدأ  ، وقول المالقي :  (27) " هذا باب ما جاء من التنزيل من ) واو ( الحال تدخل على الجملة من الفعل  و الفاعل "
، ويرى الدكتور عبد الجبار أن هناك تناقًضا في هذه العلة ، ففي الوقت الذي منعوا فيه المضارع من الربط    (28)محذوف تكلف ال ضرورة له "

كث ؛ ألنه بمعنى الشرط الدال على  بالواو لمشابهته السم الفاعل ، فقد منعوا الربط في الماضي المتلو بـ ) أو ( كقولنا: ألضربن ُه أن ذهب أو م
وكذلك منعوا الربط بـ ) الواو ( في الجملة الحالية المعطوفة  (30)،وهو بهذا يبتعد عن مشابهة الحال ، فهو إلى ) الواو ( أحوج(  29) االستقبال

وكذلك (32) ، وقد أجاز الفراء اظهارها   (31)كراهة اجتماع حرفي عطف(، وكانت علة الحذف هنا  4كقوله تعالى }َبْأُسَنا َبَياًتا َأْو ُهْم َقاِئُلوَن {)األعراف:
: مررُت بزيد وخالٌد في  (33) اختلفوا في علة ربط الجملة االسمية بـ ) الواو ( ، فبعد أن أوجبوه في الجملة االسمية الخالية من الضمير كقولنا  

ذهب الرضي إلى أن علة ارتباط الجملة االسمية بـ ) الواو ( لشبهها بالمفرد   مثل : جاء زيٌد وهو راكب ، فقد(  34)الدار ، و اجازوها مع الضمير
، وهو عكس ما قاله النحويون في علة االمتناع كما سبق، في حين ذهب القزويني إلى أن علة الربط ؛ كي    (35)، إذا ان المعنى جاء زيٌد راكًبا

دكتور عبد الجبار هذه العلة، بأن الجملة فيها ضميران منفصل، و مستتر وال يمكن أن ، وردَّ ال(36) ال تكون الجملة مستأنفة ومنقطعة عما قبلها
و اسم الفاعل يدل على االنتقال ( 38) . وكذلك علل القزويني ارتباط الجملة االسمية بـ ) واو الحال ( ؛ ألنَّها تدل على الثبات( 37) تكون مستأنفة

، وقد ردَّ الدكتور عبد الجبار هذه العلة بأن قسًما منهم لم يهتم لهذا الشرط فقد تكون الحال ثابتة وغير    (39)الذي ُعد شرًطا من شروط الحال 
َأنَُّهَما ِفي النَّا َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما  المنتقلة ومثل للحال الالزمة بقوله تعالى :}  ِفيَها َوَذِلكَ منتقلة ، فالمبرد قال بالحال الالزمة و  َجَزاُء    ِر َخاِلَدْيِن 

، فإذا كان االنتقال ليس شرًطا من شروط )41(، و قولنا : هذا مالك ذهًبا ، و خلق هللُا الزرافَة يديها أطول من رجليها  (40) (17الظَّاِلِميَن{)الحشر: 
ا الدكتور عبد الجبار هو الجملة  ومن األدلة األخرى التي استند عليه(42)الحال ، فال يمكن اتخاذ الثبات سبًبا وعلًة القتران الجملة بـ ) الواو (

للهيئة فالبد له من صاحب المبين  الوصف  الحال هو  لها؛ ألن تعريف  بالواو وال صاحب  الحال هو    (43)الحالية المرتبطة  ، وان صاحب 
َكَلُه الذِ ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإًذا  ، لكن النحويين قد واجهوا جماًل كثيرًة ال صاحب لها ، كقوله تعالى :}  َقاُلوا َلِئْن أَ   (44) الموصوف بهذه الصفة

، فاستغل النحويون قول سيبويه في تقدير ) الواو ( بـــ ) إذ ( لحل هذه   (46)، أو قولنا : سافر زيٌد والشمسُ طالعةٌ   (45)(14َلَخاِسُروَن{)يوسف:
ْمِع ... {)التوبة: المشكلة ، مثل الثعالبي الذي استشهد بالواو الحالية التي لها صاحب بقوله   ( ، ثم  92تعالى : }... َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

ْتُهْم َأْنُفُسُهْم ..{)العمران: (، وعلى هذا النهج سار 154ذكر ) واو ( أخرى بمعنى ) إذ (، وهي التي ال صاحب لها بقوله تعالى} َوَطاِئَفٌة َقْد أََهمَّ
، من األقوال األخرى التي قالوا    (48) كتور أن النحاة قد نفوا صفة الحال عن الواو و أنها قد جاءت لغرض اخر غيرهُ ، وبذلك يرى الد(47)المالقي

، ويرى الدكتور أن هذا القول  (49) بها لحل هذه المشكلة هي مشابهة الحال للظرف الذي عدوه مسوًغا لالستغناء عن صاحب الحال كالزمخشري 
) الواو ( إلى قسمين ) واو الحال (، و) واو إذ ( ، والثانية مشابهة الحال للظرف وهو ليس المعنى المراد منه ،   قد أوجد مشكلتين هما تقسيم

.ومن (50) الراكب"و على هذا نبه المبرد بقوله : " فإذا قلت : يوم الجمعة زيُد في الدار، فيوم الجمعة غير زيد ، وإذا قلت جاء زيٌد راكًبا، فزيٌد هو  
خرى التي استند عليها الدكتور عبد الجبار: أنَّ الحال البدَّ لها من صاحب فتحديد اإلعراب مبني على تحديد الصاحب، فهو يرى أنَّ  األدلة األ

و  إجماع النحويين على أن الخبر والصفة والحال من نسب واحد، و إنَّها جميًعا صفات لما قبلها فال يمكن أن يكون هناك خبر ال مبتدأ له أ 
، ودليل ذلك قول سيبويه :" مررُت برجٍل معُه صقٌر صائد به ، بالجر  (51) موصوف لها، فال يمكن أن تكون هناك حااًل ال صاحب لها  صفة ال

(  65، وكقوله تعالى :} ... َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن{)من سورة البقرة:  (52)يكون وصًفا للرجل ، وأن حملته على االسم المضمر قلت: صائًدا "
 . ( 54)، فتحديد اإلعراب يكون بتحديد الصاحب( 53)، فــ ) خاسئين ( يختلف موقعها من اإلعراب إذا اختلف صاحبها

 ثانياا: )واو الحال( و)واو المصاحبة( في الميزان:  
ْتُهْم َأْنفُ ومن   (  154ُسُهْم ... {)العمران:األدلة األخرى التي استند عليه الدكتور عبد الجبار هي نفسها التي استشهد بها سيبويه، } ... َوَطاِئَفٌة َقْد أََهمَّ

( فلماذا أعربت ) الواو  2ى ِعْنَدُه...{)األنعام:، فالدكتور يرى أنه ال فرق بين هذه الواو و الواو في قوله تعالى : } ... ُثمَّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسم  
، وكذلك يرى الدكتور أن الحال ليس في جملة ) طائفة قد أهمتهم أنفسهم ( وإنما في (55) ( في األولى واو الحال وفي الثانية ) واو ( االستئناف

، ثم استند على  دليل أخر، هو قول الجرجاني حينما قال إنَّ جملة ) يبتسم ( هي وصف  (56) خبرها ، فالواو داخلة على مبتدأ خبره جملة حالية
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ل  للضمير ، فالجرجاني يرى أن إعادة الضمير هي كإعادة االسم الظاهر واالجنبي ، فعندما نقول) أقبل زيٌد وهو يبتسم (، هي كقولنا : )أقب 
، فجملة ) يبتسم ( هي وصف للضمير و ليست لفاعل ) أقبل ( ، وبذلك ال يصح تقديرها  زيٌد و زيٌد يبتسم (، أو ) أقبل زيٌد وعمرو يبتسم (  

، وُيضاف إلى ذلك االستغناء عن الواو كلما شابهت  (57) ) أقبل زيٌد مبتسًما ( ، وبذلك فجملة ) يبتسُم ( هي مفعول معه لجملة ) أقبل زيٌد (
، ويرى الدكتور (58)ولهذا اقترنت جملة ) وهو يبتسم (، بالواو ألنها ال تصلح أن تكون حااًل   الجملة اسم الفاعل، وكلما زاد البعد عن اسم الفاعل،

افر خالد  انهم استبعدوا معنى المعية من هذه الجملة؛ ألنَّهم اشترطوا األفراد للمفعول معه، وجعلوه مصدًرا كقولنا : جاء زيٌد وطلوع الشمس ، س 
فراد والمصدرية ينتقض بالفعل المضارع المنصوب بعد الواو التي بمعنى ) مع ( في قول العرب : ال ، ويرى أنَّ شرط اال  (59) وهطول المطر

وكذلك كان في تعريف الحال والمفعول معه ما يستند عليه الدكتور إلثبات ما ذهب   (60)تأكْل السمك وتشرَب اللبن، ال تنَه عن خلق وتأتَي مثله
، و المفعول معه االسم المنصوب التالي لواو بمعنى ) مع ( مقترن   (61)عل والمفعول وقت وقوع الفعلإليه فتعريف الحال هو مبين هيئة الفا

، ويتضح من التعريف أنهما متشابهان في أمر واحد هو وقت وقوع الفعل ، ومختلفان في أمرين هما أن الحال صفة لصاحبها   (62)بزمن عامله
ومقترن بـ ) الواو ( والمفعول معه ال بد له من الواو ، وبذلك يستدل الدكتور علة أن هذه الجمل  و المفعول معه ليس كذلك و الحال يأتي غير  

ويرى  (63)بعد الواو هي مفعول معه كما في قولنا : سافر زيٌد والمطُر نازٌل ؛ ألنها لم ُيشترط فيها أن تكون صفة لما قبلها وجاءت بعد الواو
فاء أصول ثالثة األول: التجدد والحدوث كما في الجملة االسمية، والثاني : الداللة على الزمن الحاضر كما الدكتور أنَّ علة الربط بالواو؛ الخت

لى:  في جملة الفعل الماضي، والثالث: اإلثبات، فامتنعت الواو في قولنا: جاء زيُد يضحك؛ لوجود هذه األصول الثالثة، لكنها واجبة الدخول ع
وقد ضحك، وجاء زيٌد ولم يضحك؛ الختفاء هذه األصول الثالثة، لكنَّه يرى أنَّ دخول الواو لم ُيغير شيًئا في  جاء زيٌد وهو يضحك، وجاء زيدٌ 

ت هذه األصول فالجملة االسمية بقيت تدل على الثبات ولم تفد التجدد والحدوث ، وجملة الفعل الماضي بقيت تدل على الماضي ، والمنفية بقي 
الربط وال عالقة لها باألصل المفقود أي أتت لغرض غير الحال ، وهو المعية والعطف ، فأن ارتباط الجملة  منفية فالواو جيء بها لغرض  

ويرى الدكتور أن تأويالت النحويين بلفظة ) موافًقا ( أو ) مالبًسا ( أو ) مقارًنا  (64) بالواو كان ينبغي أن يكون دلياًل عل إخراج الجملة من الحال
؛ ألنهم استخدموا نفس التأويالت في االسم المنصوب غير المسبوق بفعل في قولنا : ما شأنَك وزيًدا (65) تناسب الحال( أو ) مصاحًبا ( ، ال

، والتقديران األخيران )مقارًنامصاحًبا ( أوضح في الداللة ألن كال المصطلحين (67)ومثل ذلك قال ابن السراج(  66) والتقديرومالبستك زيًداعند سيبويه
ومن أدلته األخرى تفسير اآليات القرآنية، إذ فسر القدماء (68) ي تعريف المفعول معه؛ ألن تقدير ) الواو( بمعنى ) مع ( يدل عليهمااستخدما ف

ِ َوُكْنُتمْ  َأْمَواالواو الحالية المرتبط بالجمل الحالية بأنَّها واو المعية بعد تصريحهم بها، كقوله تعالى: }َكْيَف َتْكُفُروَن ِباّللَّ َفَأْحَياُكْم{)من سورة   ًتا 
، ويرى الدكتور عبد الجبار أن الغاية األساسية من اإلعراب هو التفسير األمين للمعنى ، واإلعراب يكون استناًدا الى المعنى   (69)(28البقرة:

المعية بأنها واو الحال والجملة    ، فحين نعرب واو  (70)وأن خالفت الحركات األعرابية ذلك المعنى كما في قول العرب : خرق الثوُب المسمارَ 
 .  (71)فيهبعدها حااًل فقد جعلنا اإلعراب في واٍد و المعنى في واٍد أخر، والذي منع النحاة من إعراب الجملة مفعواًل معه هو اشتراطهم األفراد 

 ثالثاا: مآخذ القول بــ ) واو الحال ( :  
الجملة وإبقاء واو الحال قد أوقع القدماء بمآخذ عديدة ولو أنهم ألغوا واو الحال وأقروا المفعول  يرى الدكتور عبد الجبار أنَّ إلغاء المفعول معه  

بمعنى أن الدكتور (72)معه الجملة لما وقعوا بها، إذ إنَّهم فرضوا معنى المعية على الجملة الحالية االسمية غير المسبوقة بالواو حينما قدروها
او هي جملة حالية وإذا كانت مسبوقة بالواو هي جملة مفعول معه، فعندما تُــقدر الواو تصبح الجملة الحالية  يرى أن كل جملة غير مسبوقة بالو 

ْوَراُة ِفيَها ُحْكُم َّللاَِّ  جملة مفعول معه، ويبدو هذا المعنى واضًحا في اآلية التي استشهد بها وهي قوله تعالى :} َوَكْيَف ُيَحكِ ُموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّ 
، في حين يرى الدكتور عبد الجبار أنَّ  (73) ( ، فجملتا     ) عندهم التوراة ( و ) فيها حكم هللا ( كلتهما حالية عند القدماء43...{)المائدة:

ونك مع أن األولى مفعول معه ؛ ألنها مسبوقة بالواو و أريد منها معنى المعية ، والثانية حالية ؛ ألنَّها وصف للتوراة ، والتقدير:) كيف يحكم
كقوله تعالى    التوراة التي فيها حكم هللا بين أيديهم ( ، فضاًل عن أنَّه يرى أن حاالت الوجوب الربط بالواو هي دليل على إرادة المعية ال الحال ، 

ِ إِ  (، فأن الوجوب حاصل هنا إلرادة معنى المعية،   5َلْيُكْم ...{)الصف: : } َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِ ي َرُسوُل َّللاَّ
وال  ودليل ذلك أنَّ الفعلين كليهما مضارعان ، فمعنى المعية أقرب وهو المراد ، لكن لو قلت: ) أقبل زيٌد يضحك (، امتنع المجيء بالواو ،  

 .( 74)نع المعية فيكون معنى الحال هو المراد من جملة ) يضحك (يصح أن نقول ) ويضحك (؛ ألن الفعل األول ماضي، والثاني مضارع فتمت
ويرى أن وجوب ربط الجملة الخالية من صاحب الحال ما هو إال إقرار بمعنى المعية ، فقد أوجبوا المفعول به من حيث لم يشعروا ، كقولنا 

منفصل مثل: جاَء زيٌد وهو مسرع ، ولم يجز الجرجاني و   جاء زيٌد وطلوع الشمس ، وكذلك أوجبوا الربط بالواو في الجملة المصدرة بضمير
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؛ ألن الجملتين المقترنة بالواو وغير المقترنة كالهما جمل حالية عندهم ، وقد رد الدكتور عبد الجبار هذا (75) القزويني حذفها وحكما بشذوذهِ 
(وقوله تعالى:} َوَعاَلَماٍت َوِبالنَّْجِم 4تعالى}َوِباآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن{)من سورة البقرة:الرأي بوجود آيات كثير تدل على الحال غير مقترنة بالواو كقوله  

(، وقد وردت صيغة ) هم فيها خالدون  39، وقوله تعالى }ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّار ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن {)من سورة البقرة:(76)(16ُهْم َيْهَتُدوَن {)النحل:
بالواو( في ستة   بالواو، وفي موضع واحد مقترنة  ِفيَها  (77) عشر موضًعا غير مقترنة  َوُهْم  َرٌة  ُمَطهَّ َأْزَواٌج  ِفيَها  َوَلُهْم  تعالى:}...  ، وهو قوله 

واو أو بالضمير (ومن المآخذ األخرى التي وقع فيها القدماء عند الدكتور عبد الجبار هي أنهم عندما أجازوا المجيء بال25َخاِلُدوَن{)سورة البقرة:
، فإنَّ ذلك يعني صحة مجيء الجملة الحالية بالواو أو بدونه كقولنا: ) جاء زيٌد وهو مسرع ( أو ) جاء زيٌد هو مسرع (، لكنه رد هذا  (78)فقط

وقوله تعالى:} َقاُلوا َلِئْن َأَكَلُه الذِ ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة  ( ،  72َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَأِلُد َوَأَنا َعُجوٌز ... {)هود:   الرأي وخالفُه ، واستشهد بقوله تعالى :}
( ، فالكالم ال يصح عند حذف الواو فيصبح ) أألُد أنا عجوز (،) لئن أكله الذئب نحن عصبة ( ، ويصبح مفكًكا ال معنى له 14...{)يوسف:

أريد معنى الحال لم ُتربط الجملة بالواو ، وإذا ُأريدت المعية ارتبطت   ، فحاالت الربط بالواو غير متعلق بالقواعد اللفظية بل بالمعنى ، فإذا
، هو مجيء الحال من النكرة ، فقد اشترطوا في صاحب الحال أن  (80)ومن المآخذ أيضا التي وقع فيها القدماء عند الدكتور عبد الجبار(79)به

، فوقعوا في مشكلة الواو الداخلة بين   (82) ، وبذلك تكون جملة الحال صفة  ، فإذا جاء نكرة كما في: ) أقبَل رجٌل وهو يضحك ()81(يكون معرفة
(  259، كما في قوله تعالى:} ْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها ...{)من سورة البقرة: (83)الموصوف والصفة وهو ما قد منعوه

، ولو أنَّهم أجازوا دخول واو    (85) من هذا االشكال واشترطوا للنكرة أن تكون عامة أو مخصصة أو منفية  للخروج  (84) فقالوا بإن هذه الواو للحال
من أدلته األخرى هي اجماع النحويين على منع استخدام   (86)المعية على الجملة لما وقعوا في هذه االشكاالت واضطروا إلى هذه التأويالت

خدام الواو والضمير لغرض الربط فقد نقضوا ما أقروه ، فالمبرد لم يجز أن تدخل ) الواو ( على ) أم  أداتين لغرض واحد، فهم حين أقروا است
، وقال ابن جني : " ليس في الكالم اجتماع حرفين لمعنى واحد ؛ ألن في ذلك نقًضا لما اعتزم عليه من االختصار (87)( ؛ ألنَّ كليهما للعطف

؛  فكان هذا دلياًل   (89)يجمع بين ) الهمزة ( و ) الباء ( ؛ ألن كليهما للتعدية ، فال يقال ) أذهبُت بزيد (وال  ، (88)في استعمال الحروف.... "
ويرى الدكتور عبدالجبار أن هناك (90)على أن اجتماع أداتين لغرض واحد غير صحيح ، فيكون بذلك الضمير للربط ، وتكون الواو للمعية

ن تقدير الجملة  فروًقا بين معنى المعية والحال ، ومن هذه الفروق أن، ) الواو ( يمكن أن تقدر بمعنى ) مع ( وبمعنى ) على الرغم من ( ، وإ
( أو )  بالحال يقيدها وقد ال يصح ، ومثال ذلك قولنا : ينصُر هللُا المؤمنين وقلتهم ، فيكون تقدير الكالم :) ينصر هللا المؤمنين مع قلتهم  

قالء( ، وفي هذه الحالة قيدنا  ينصُر هللُا المؤمنين على الرغم من قلتهم ( ، وإذا قدرناها بالحال فيكون تقدير الكالم : ) ينصُر هللُا المؤمنين أ
ان حدوثها النصر بالقلة وامتناعُه في غير هذه الحالة، والفرق الثاني أن الجملة المرتبطة بالواو ال يراد منها أن تكون صفة لما قبلها، بل اقتر 

لها فتبرز صفتها وتصبح جملة مستقلة ، بحدوث ما قبلها ، وغير المرتبطة بالواو المراد منها جعلها صفة لما قبلها ، وبالواو تنفصل عما قب
، ومثال ذلك قوله  (91)ومن دون الواو تذوب فيما قبلها وتصبح معه جملة واحدة ، ولكل منهما معنى بالغي يتطلب االحتياج إليه دون األخر

(، فاألولى  208الى: } َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َلَها ُمْنِذُروَن {)الشعراء:( ، وقوله تع4تعالى :} َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َوَلَها ِكَتاٌب َمْعُلوٌم {)الحجر:
المعية  الكتاب المعلوم هو األجل ، وهذا األجل ال يتحقق إال بوقوعًه في وقت تنفيذه فكان من المناسب أن ترتبط الجملة بالواو لتعبر عن معنى  

عنى ؛ ألنَّ العقاب ال يكون إال بعد أرسال الرسل فيمكُث دهًرا طوياًل ، فتستحق العذاب بعد إخراج الرسل  ، أما في الثانية فلم يناسبها هذا الم
، وهناك جمل حالية في القرآن الكريم عند القدماء يمتنع فيها الحال كقوله تعالى: } َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاًظا  (92)فلم ترتبط بالواو ؛ ألنَّه وصف لحالهم

، فلو كانت بمعنى الحال فسيكون تقدير الكالم : ) تحسبهم أيقاًظا راقدين ( ، وقوله تعالى:}  َوَتَرى اْلِجَباَل    (93) (18ٌد ...{)الكهف:َوُهْم ُرُقو 
َحاِب ...{)النمل: ...    وقوله تعالى:}  ، ستكون في الحال : ) تحسبها جامدة مارة مرَّ السحاب ( ، (  94) (88َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

، ستكون بتقدير :) متوحدين متفرقين ( ، فهذه المشتقات واألحوال ال   (95)(14َتْحَسُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم اَل َيْعِقُلوَن{)الحشر:
تقدير اآليات : ) وتحسبهم أيقاًظا مع أنهم رقود ، وتحسبها  تالئم األخبار وتناقض المعنى الذي قبلها ، لكي تكون بذلك مفعواًل معه فيكون  

 . (96)جامدة مع أنها تمر مر السحاب ، وتحسبهم جميًعا مع أن قلوبهم شتى(
 : (97)فكانت النتائج التي توصل إليها الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان هي 
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هـ( /تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم / دار إحياء الكتب 794الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد هللا )المتوفى:    البرهان في علوم القرآن/
 م.  1957 -هـ  1376العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه / الطبعة األولى،  

 هـ( 616/ العكبري، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين )المتوفى:  التبيان في إعراب القرآن
 حقيق: علي محمد البجاوي /الناشر: عيسى البابي الحلبي.  ت

 هـ( 616/ العكبري، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين)المتوفى:  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين
 م. 1986  -هـ 1406تحقيق: عبد الرحمن العثيمين/ دار الغرب اإلسالمي / الطبعة األولى، 

 بيروت -هـ( / دار إحياء التراث العربي 606زي، أبو عبد هللا محمد بن عمر )المتوفى: / الرا التفسير الكبير
 هـ.  1420 -الطبعة: الثالثة  
 هـ( / تحقيق: يوسف علي بديوي 710/النسفي، أبو البركات عبد هللا بن أحمد )المتوفى:  تفسير النسفي

 م.  1998 - هـ  1419بعة األولى، مراجعة: محيي الدين ديب مستو / دار الكلم الطيب، بيروت /الط
 هـ( 749/ المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم )المتوفى:  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

 م. 2008  -هـ 1428شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان / دار الفكر العربي /الطبعة األولى 
هـ( /تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل/ دار  749حسن بن قاسم )المتوفى:    / المرادي، بدر الدين  الجنى الداني في حروف المعاني

 م.  1992  -هـ  1413لبنان /الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
 هـ(1206/ الصبان، محمد بن علي )المتوفى:  حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك

 م. 1997-هـ   1417الطبعة: األولى   /لبنان -دار الكتب العلمية بيروت
 هـ( / تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم  370/ ابن خالويه، الحسين بن أحمد )المتوفى:  الحجة في القراءات السبع
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 هـ.  1401بيروت /الطبعة الرابعة،  –دار الشروق 
 أحمد بن يوسف تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط /  /السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 

َور رر في َتِفسِير اآلِي والسُّ  هـ( 471، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن )المتوفى:  َدْرُج الدُّ
 م.   2008  - هـ    1429  دراسة وتحقيق: َوليد ِبن أحمد بن َصاِلح الُحَسْين، وإياد عبد اللطيف القيسي  مجلة الحكمة، بريطانيا /الطبعة األولى،

 هـ( /تحقيق: عبد الحميد هنداوي / دار الكتب العلمية  471/ الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن )المتوفى:    دًلئل اإلعجاز في علم المعاني
 هـ (  702/ المالقي ،أحمد بن عبد النور)  رصف المباني في شرح حروف المعاني

 مع اللغة العربية بدمشق .تحقيق: أحمد محمد الخراط / مطبوعات مج
 هـ( / تحقيق: الدكتور محمد علي الريح هاشم 385السيرافي، يوسف بن أبي سعيد )المتوفى:  /شرح أبيات سيبويه

 م.  1974  -هـ  1394مصر  -مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد / مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 
هـ( تحقيق : محمد محييالدين عبد الحميد / دار  769ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن )المتوفى:  /عقيل على ألفية ابن مالكشرح ابن  

 م 1980  -هـ  1400مصر /الطبعة العشرون /  -القاهرة –التراث 
َيَم له:  540/ الجواليقي، موهوب بن أحمد )المتوفى:    شرح أدب الكاتب ًلبن قتيبة  مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العربي، بيروتهـ( /تَقد 

 م. 1998 - هـ1419هـ( /األولى 900/ األشموني، علي بن محمد بن عيسى )المتوفى:   شرح األشموني على ألفية ابن مالك
حمد بدوي المختون هـ( / تحقيق: عبد الرحمن السيد، وم672/ ابن مالك، محمد بن عبد هللا الطائي الجياني،)المتوفى:    شرح تسهيل الفوائد

 م(. 1990 -هـ 1410هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن /الطبعة األولى )/
ه( / تحقيق: يوسف حسن عمر / جامعة قان يونس 688/ االسترباذي، رضي الدين محمد بن الحسن )المتوفي:  شرح الرضي على الكافية

 م. 1996ليبيا / الطبعة الثانية:  -بنغازي  –
  –هـ(/ مراجعة يوسف الشيخ محمد البقاعي / دار الفكر ، بيروت 761/ االنصاري ،جمال الدين ابن هشام ) المتوفي  هبرح شذور الذش

   -هـ( /تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي/ جامعة أم القرى 672/ ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد هللا )المتوفى:  شرح الكافية الشافية
هـ( تقديم: الدكتور إميل بديع يعقوب/ دار الكتب العلمية،  643بن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش )المتوفى:  / ا  شرح المفصل للزمخشري 

 م.  2001 - هـ  1422لبنان /الطبعة األولى،   –بيروت 
 اآلداب في   ه( / تحقيق: موسى بناي علوان العليلي / مطبعة646/ ابن الحاجب، أبو عمرو بن عثمان )المتوفى: شرح الوافية نظم الكافية

 هـ(. 761/ العالئي، صالح الدين خليل بن كيكلدي )المتوفى: الفصول المفيدة في الواو المزيدة
 هـ( / تحقيق: عبد الرزاق المهدي / 429/ الثعالبي، عبد الملك بن محمد )المتوفى:  فقه اللغة وسر العربية

 م. 2002 - هـ 1422إحياء التراث العربي / الطبعة األولى  
 القاهرة  –هـ( /تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر مكتبة اآلداب  646/ ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان )توفي:  ة في علم النحوالكافي

 هـ( / تحقيق: عبد السالم محمد هارون 180عمرو بن عثمان )المتوفى:   الكتاب / سيبويه،
 م.  1988  -هـ  1408مكتبة الخانجي، القاهرة /الطبعة الثالثة، 

 / الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
 بيروت. –تحقيق: عبد الرزاق المهدي/ دار إحياء التراث العربي  

وجود والشيخ علي محمد هـ( /تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الم775/ النعماني، سراج الدين عمر بن علي )المتوفى:    اللباب في علوم الكتاب
 م. 1998-هـ  1419لبنان / الطبعة األولى،  -معوض / دار الكتب العلمية، بيروت

 . 1972الكويت  –هـ( /تحقيق: فائز فارس / دار الكتب الثقافية 392ابن جني، أبو الفتح عثمان )المتوفى:  اللمع في العربية/
 م.   2009/ عبد الجبار فتحي زيدان / مكتبة الجيل العربي /األولى /  المشاكلة بين )واو الحال( و) واو المصاحبة( في النحو العربي

هـ( /دراسة وتحقيق الدكتور عبد األمير الورد )أطروحة دكتورا( / 215األخفش، سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي )  معاني القرآن لألخفش /
 م. 2003لبنان / الطبعة األولى  -ب، بيروتعالم الكت

 بيروت /الطبعة األولى   –هـ( /تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيعالم الكتب 311إبراهيم بن السري )المتوفى:   معاني القرآن وإعرابه / الزجاج،
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 شمس الدين   هـ( /تقديم وتعليق ووضع الحواشي والفهارس: إبراهيم  207، يحيى بن زياد )معاني القرآن / الفراء
 م.   2002هـ /  1423لبنان، منشورات محمد علي بيضون /الطبعة األولى   -دار الكتب العلمية، بيروت 

 هـ( 761/ األنصاري، ابن هشام عبد هللا بن يوسف )المتوفى:  مغني اللبيب عن كتب األعاريب  
 هـ. 1387ثانية / ايران الطبعة ال –تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد / مطبعة شريعت طهران 

 بيروت    – مكتبة الهالل  هـ( /تحقيق: علي بو ملحم538/ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو )المتوفى:  المفصل في صنعة اإلعراب
 بيروت.  –هـ( /تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة/عالم الكتب 285العباس )المتوفى:  أبو، المقتضب / المبرد

َهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا )المتوفى:  ال/نتائج الفكر في النَّحو    1412بيروت الطبعة األولى:  –هـ( /دار الكتب العلمية 581سُّ
 هوامش البحث

 
 . 150، وأسرار العربية:49، وشرح أدب الكاتب:352، والحجة في القراءات السبعة:213/ 1( ُينظر: األصول في النحو:  1
 . 320، وشذور الذهب:2/250المسالك إلى ألفية ابن مالك:، وأوضح 62( ُينظر: اللمع في العربية: 2
 .  24/ 2( ُينظر: شرح المفصل: 3
 . 364- 2/362( ُينظر: شرح التسهيل البن مالك: 4
 .  290  – 2/285( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 5
   .2/35( شرح االشموني: 6
 .  60( اللمع في العربية: 7
 .  83( المفصل في صنعة اإلعراب: 8
 .  2/212( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 9

 . 231، والكافية في علم النحو:1/439، وشرح المفصل: 209/ 1( ُينظر: األصول في النحو: 10
 . 1/491االشموني:، شرح 2/203، شرح ابن عقيل:688( ُينظر: شرح كافية ابن الحاجب البن مالك: / 11
 . 2المشاكلة بين )واو الحال( و )واو المصاحبة( في النحو العربي:  ( (12

 . 12  – 8الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:  المشاكلة بين )واوو  ، 1/90( كتاب سيبويه: 13
 .  2/282وحاشية الصبان على شرح االشموني: ،233:في علم الحروف ( ُينظر: األزهية 14
 .   23 –  2/22بيب:ل، ومغني ال233:في علم الحروف ( ُينظر: األزهية 15
 .   417 –  416( ُينظر: رصف المباني: 16
   .14  – 12العربي: ، المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو164  -  163( ُينظر: الجنى الداني: 17
 .     16/ 2ني القرآن للفراء:( ُينظر: معا 18
    .4/125( ُينظر: المقتضب: 19
   .419-  418( ُينظر: رصف المباني: 20
 . 20  – 15العربي: المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحوو ،  221:، وشرح الوافية92( ُينظر: المفصل: 21
 . 22العربي: )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو المشاكلة بينو  ، 221وشرح الوافية:،  27/ 2:ُينظر: شرح المفصل(  22
 . 1/325، والدر المصون: 3/147، وااليضاح في البالغة:2/367( ُينظر: شرح تسهيل الفوائد:  23
 . 28  -)واو الحال( و)واو المصاحبة( المشاكلة بينو ، 1/612، وشرح التصريح:763/ 2شرح الكافية البن مالك : ( 24
 .  1/456، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري:1/670الكشاف: ُينظر:(  25
 . 2/292، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:412/ 3، والدر المصون:3/360( ُينظر: البحر المحيط: 26
 .  28المصاحبة( في النحو العربي: المشاكلة بين )واو الحال( و)واوو ، 2/288للباقولي: عراب القرآن  إ (  27
 .  25المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:و ، 420  - 419رصف المباني :(  28
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 .  289/ 2، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:2/722توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:  ( ُينظر: 29

 . 31ي:المشاكلة بين )واو الحال( و )واو المصاحبة( في النحو العربُينظر: (  30
 المشاكلة بين )واو الحال( ، و 87/ 2الكشاف:، و 2/744، ودرج الدرر في تفسير اآلي والسور:251/ 1معاني القرآن للفراء:( ُينظر:  31

   . 37 –  34و)واو المصاحبة( في النحو العربي:
   . 251/ 1معاني القرآن للفراء:ُينظر: (  32
 .  166المزيدة:  ، وفصول المفيدة في الواو144/ 3واإليضاح في علوم البالغة:،  92( ُينظر: المفصل في صنعة اإلعراب: 33
   .2/24شرح المفصل البن يعيش: ( ُينظر: 34

 .  2/41شرح الرضي على الكافية:ُينظر: (  35
 .  3/144اإليضاح في علوم البالغة: ( ُينظر:36
 . 41بي:المشاكلة بين )واو الحال( و )واو المصاحبة( في النحو العر ُينظر: (  37
 .   155/ 3( ُينظر: االيضاح في علوم البالغة: 38
 .  2/402البرهان في علوم القرآن:و ، 3/260( ُينظر: المقتضب: 39
 .   3/260( ُينظر: المقتضب: 40
 .   7/490( ُينظر: الدر المصون:  41
   .46 – 45المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  42
 . 296، والتبين عن مذاهب النحويين:62:في العربية، واللمع 213/ 1:ول في النحوُينظر: األص(  43
 .   2/331شرح التسهيل البن مالك:و ، 297( ُينظر: نتائج الفكر في النحو:  44
 .   2/725:للعكبري   ، والتبيان في إعراب القرآن449/ 2( ُينظر: الكشاف للزمخشري: 45
 56 –  55في النحو العربي: ، والمشاكلة بين )واو الحال(و)واو المصاحبة(2/708والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: (توضيح المقاصد   46
 .  417 –  416، ورصف المباني:248و 247( فقه اللغة واسرار العربية: 47
 .  62  – 61( المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي: 48
   .92المفصل: ( ُينظر: 49

 . 68 – 67المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:و   ،4/171:( المقتضب 50
 . 77و 75المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  51
 .   1/386، وشرح أبيات سيبويه:261/ 3، والمقتضب:2/49( الكتاب: 52
 .  1/415:ن الكتاب المكنو   علومالدر المصون في  ، و 1/73: التبيان في إعراب القرآن للعكبري:( ُينظر 53
 . 77  -75المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي :ُينظر: (  54

 .  163، والجنى الداني:  2/3إعراب القرآن للنحاس : و ، 405خفش:( ُينظر: معاني القرآن لأل 55
 .  90 – 88المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  56
   .91، والمشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:216- 215( ُينظر: دالئل االعجاز: 57
 .  92( المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي: 58
 . 1/491شرح االشموني: ( ُينظر: 59

 .  94و )واو المصاحبة( في النحو العربي: ، والمشاكلة بين )واو الحال( 154/ 2، واألصول في النحو:2/25( ُينظر: المقتضب: 60
 . 150العربية: أسرار ، 49، وشرح أدب الكاتب:352اءات السبعة:، والحجة في القر 213/ 1( ُينظر: األصول في النحو:2
 . 212/ 2، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:83، والمفصل في صنعة اإلعراب:60( ُينظر: اللمع في العربية:3

  .95المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  63

 .  102  -101: نفسه رُينظر: المصد(  64
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 . 112المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:و   ،5/21( ُينظر: معاني القرآن للزجاج: 65
 .        1/309( ُينظر: كتاب سيبويه: 66
  .381/ 1، والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين:251/ 2( ينظر: األصول في النحو: 67
   .115المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:و ، 83المفصل:و ، 210/ 2( ينظر: األصول في النحو: 68
 . 153. والمشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:1/150( ُينظر: الكشاف: 69
   .2/129شرح التسهيل البن مالك:: ( ُينظر 70
 . 173  – 171:المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي :ُينظر(  71
 . 214( ُينظر: المصدر نفسه:  72
     . 4/265، والبحر المحيط:1/438( ُينظر: التبيان في أعراب القرآن للعكبري: 73

 .  217 - 215)واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي: المشاكلة بينُينظر:  ( 74
 .  3/157، وااليضاح في علوم البالغة: 202( ُينظر: دالئل األعجاز: 75
   .220  – 218)واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي: المشاكلة بينُينظر: (  76
 .  223: ُينظر: المصدر نفسه ( 77

 .   2/287، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:24/ 2( ُينظر: شرح المفصل: 78
 .  224المشاكلة بين )واو الحال( و )واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  79
 . 231 –  228: المصدر نفسه ( ُينظر: 80
 . 320، وشذور الذهب:62في العربية:ُينظر: اللمع  ( 81
 .  2/89مغني البيب: :( ُينظر 82
 . 6/402، وتفسير البحر المحيط:3/26وتفسير الخازن:  ،19/55تفسير الرازي:و ،  227ُينظر: دالئل األعجاز: ( 83
 .  334/ 2( ُينظر: شرح تسهيل الفوائد: 84
 .  262 – 261/ 2( ُينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 85
 .  231المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  86
 .   3/307المقتضب:ُينظر: (  87
 .  3/110( الخصائص: 88
 .    1/130، والبحر المحيط:5/78( ُينظر: شرح المفصل البن يعيش: 89
   .228  – 226المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  90

 .  242  – 241المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  91
 .  245المصدر نفسه:  :ُينظر ( 92
 .  155ظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة:( ُين 93
 .    2/623، وتفسير النسفي:2/1015التبيان في إعراب القرآن للعكبري: :( ُينظر 94
   . 18/602( ُينظر: اللباب في علوم الكتاب: 95
   . 268المشاكلة بين )واو الحال( و )واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  96

   .282  – 269المشاكلة بين )واو الحال( و)واو المصاحبة( في النحو العربي:ُينظر: (  97

 
 


