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١١٦١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

  
مع ترك الواو والفاء  حكم االحتجاج باآليات القرآنية

  العاطفَتين من مطالعها 
  محمد عاطف التراس 

منيسـوتا  ، الجامعة اإلسالمية،كلية الدراسات اإلسالمية ،تحقيق التراث قسم 

   .الواليات المتحدية االمريكية ،

   moh.altaras@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

  الملخص :

يعــاجل البحــث قضــية مــن أهــم قضــايا حتقيــق الــرتاث، وذلــك لكو�ــا متعلقــة 
باآليــات القرآنيــة الــيت ال يكــاد خيلــو منهــا كتــاب تراثــي يف الفنــون الشــرعية والعربيــة، 

وملخصــها فــي ببحــث حــىت الســاعة،   -فيمــا أعلــم  –وهــذه القضــية مل ُختصَّــص 
هل جيوز للكاتب أن يستشهد بآية من القـرآن تارًكـا بعـض احلـروف مؤداه:  سؤال

والكلمات من أوائلها، حنو حريف العطـف: الـواو والفـاء؟ وهـل جيـوز للقـائمني علـى 
طباعة الكتب أن يتصرفوا يف مثل هذه النصوص الواقعة يف املخطوطات بإدراج مـا 

َلــُهُم  وُيـِحلُّ :﴿، حنـو قولـه تعـاىلتُرك منها حبجة أنه ال جيوز التصرف يف كـالم اهللا

ُم َعَليِهُم الــَخبائَث  ـيِّباِت وُيـَحرِّ املؤلـف ، فيستشـهد �ـا ]١٥٧[األعـراف:  ﴾الطَّ
  مع تركه حرَف الواو من أوهلا؟!

ـــنة بـــرتك حـــريف العطــف الـــواو والفـــاء مـــن اأوهلــ : املرويـــات الـــيت وقعـــت يف كتــب السُّ
: وثالثهـــاصـــنيع القـــدامى يف هـــذا الصـــدد.  : مـــا ُيســـتأنس بـــه مـــنوثانيهـــااآليـــات. 

: منــــــاذج مــــــن صــــــور وخامســــــها: القــــــراءات القرآنيــــــة. ورابعهــــــامناقشــــــة املســــــألة. 
  املخطوطات.

حرفا العطف الواو والفاء  –اآليات القرآنية  –: االحتجاج  الكلمات المفتاحية
  املرويات. –



       
  
 

 

 
 

١١٦٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

Ruling on invoking the Qur’anic verses، while 

leaving Waw and Al-Fafa for two passions 

Muhammad Atef Al-Terrace 

Heritage Investigation Department ، College of 
Islamic Studies، Islamic University ، Minnesota ، 
United States of America. 

Email: moh.altaras@gmail.com 

Abstract: 
The research tackles one of the most important issues 
that concerns criticizing heritage، and so does it relate 
to Quranic verses that are included in most Islamic and 
Arab writings، and the issue- as I say- is still not 
allocated till the present time، and its summary is in a 
question that reads: Can a writer quote a verse from 
The Qur’an leaving some letters or words from the 
beginnings such as the two Arab letters of saying and : 
waw and fa' ? Is it permissible for those in charge of 
printing books to take action towards texts found in 
the manuscripts and add back what was previously left 
arguing that it's forbidden to modify something in the 
words of God، For instance: ويـُــِحلُّ  لَـــُهُم الطَّـــيِّباِت ويـُــَحرُِّم﴿       

]،١٥٧اف: َعَليِهُم الـَخبائَث﴾ [األعر    

First: The narratives that took place in the books of the 
Sunnah by leaving the two letters of sympathy، waw، 



       
  
 

 

 
 

١١٦٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

and the fulfillment of verses. Secondly: What makes 
domesticated people from the past in this regard. And 
third، to discuss the issue. The fourth: Quranic 
readings. Fifth: Examples of manuscripts. 

Keywords: Protest - Quranic verses - Letters of 
sympathy- Waw and fulfillment 

 



       
  
 

 

 
 

١١٦٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 

 العريب احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد النبي

 األمني، وعىل آله وصحبه الُغرِّ امليامني.

 :ا بعدأم

فام من شكٍّ أن الباحث املعارص يف الرتاث اللغوي أينام يمـَم وجهـه 

، حتى شـاَع أن النحـو جد للقدامى فيها حكًام إال و لغوية صوَب مسألة

 مـثًال  والرصف من العلوم التي نضجْت حتى احرتقْت، فعلـم الرصـف

عىل مسألة جديـدة مل يطرقهـا  امن العلوم التي ال يكاد الباحث يقف فيه

من حيـث القلـُة يف اسـتنباط  ،الصيارفة القدماء، ويأيت بعده يف الدرجة

فـإن  ؛البحـث يف علـم اللغـة ، هذا عـىل الضـد مـنعلُم النحو ،اجلديد

، تتطور عـرب مـرور الزمـان يٌّ ح ه ما تزال بكًرا؛ إذ اللغة كائنٌ موضوعاتِ 

  عىل ألسن املتكلمني هبا.

، بابمع يف ائل مل ُجت قد يقف الباحث بعد تنقيب عىل مسفومع ذلك 

احلـروف حمـاوًال  معـاين وهي من األمهية بمكـان، فقـد طالعـُت كتـب

اهالوقوف عىل جواب لسؤال  أن يستشـهد بآيـة  للكاتـب: هل جيوز مؤدَّ

، نحـو حـريف مـن أوائلهـاوالكلـامت من القرآن تارًكا بعض احلـروف 



       
  
 

 

 
 

١١٦٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

أن  للقـائمني عـىل طباعـة الكتـبالعطف الـواو والفـاء؟ وهـل جيـوز 

ترصفوا يف مثل هذه النصوص الواقعة يف املخطوطات بإدراج مـا ُتـرك ي

 ِحلُّ ـَُوي﴿:منها بحجة أنه ال جيوز الترصف يف كالم اهللا؟ نحو قوله تعاىل

ــ ـــُهُم الطَّ ـَل ـــيِّ ـــَباِت َوُي ــْيِهُم ال ُم َعَل ، ]١٥٧األعــراف: [ ﴾َخَباِئَث ـَحرِّ

 أوهلا. منفيستشهد هبا املؤلف مع تركه حرَف الواو 

  من املحققني: ثالثةصنيع القدامى يف هذه املسألة  زوقد نبَّه عىل جوا

يف نرشته ملسند أمحد، وكذا يف نرشة أمحد حممد شـاكر، الشيخ األول: 

 الرسالة للشافعي.

يف كتابــه حتقيــق النصــوص  ،عبــد الســالم هــارونالشــيخ والثـاين: 

كتـب حتقيقاتـه لهـوامش ، وكذا أشار لذلك يف )٥٢، ٥١ص(ونرشها 

اهللا ، ونقل هذا عنه عبد الرتاث، مثل: كتاب سيبويه، واحليوان للجاحظ

ــه حتقيــق املخطوطــات بــني الواقــع والــنهج األمثــل  عســيالن يف كتاب

  ).١٨٣، ١٨٢ص(

حتقيقاته لكتب هوامش يف  ،حممود حممد الطناحيالدكتور : والثالث

ال األمايل البن الشـجري، ومنـال الطالـب يف رشح طـوالرتاث، مثل: 

 الغرائب أليب السعادات ابن األثري، والفصول اخلمسون البن معطي.



       
  
 

 

 
 

١١٦٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

باعًثا يل عىل مجع كل ما تقع عليه عينـي مـن  التلميحاتفكانت هذه 

حكم «بحث بعنوان ال كان ذاكفخمطوط أو مطبوع جلمع شتات املسألة، 

مــن العــاطفَتني مــع تــرك الــواو والفــاء ، االحتجــاج باآليــات القرآنيــة

 .»مطالعها

 

 وقد جاء البحث يف مخسة مطالب هي:

رتك حـريف العطـف الـواو بنة التي وقعت يف كتب السُّ املرويات  -١

 والفاء من اآليات.

 ما ُيستأنس به من صنيع القدامى يف هذا الصدد. -٢

 مناقشة املسألة. -٣

 القراءات القرآنية. -٤

 نامذج من صور املخطوطات. -٥



       
  
 

 

 
 

١١٦٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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عـن ابـن جـريج، عـن عطـاء قـال:  )١(فهعبد الرزاق يف مصـنَّ  أخرج -١

 إَِذا﴿له: مـن أجـل  ، قلُت »االستعاذة واجبة لكل قراءة يف الصالة أو غريها«

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ، ؟ قال: نعـم]٩٨[النحل:  ﴾َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللاَِّ ِمَن الشَّ

بـاهللا السـميع العلـيم الـرمحن  : فأقول: بسم اهللا الرمحن الـرحيم، أعـوذُ قلُت 

أو يـدخلوا بيتـي  حيرضـونِ  أنْ  بك ربِّ  الرحيم من الشيطان الرجيم، وأعوذُ 

قـال:  ،ا مـا أدع أكثـرهكثـريً  ،ؤويني قال: وقبل ما أبلغ من هذا القـولالذي يُ 

 .»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم :عىلال تزيد  ،عنَك  جيزُئ «

قلت: وهذه الرواية شاهد عىل جواز ترك حرف العطف الفاء من أوائـل 

َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللاَِّ ِمَن  إَِذاف﴿اآليات؛ فإن تالوة هذه اآلية يف التنزيل: 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ  .﴾الشَّ

 بـري، أن ابـن عبـاسبـن ُج  سـعيدبسنده عن يف مسنده  )٢(أمحدأخرج  -٢

ره َجـثه قال: كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، يف ظـل حجـرة مـن ُح حدَّ 

إنـه «، قـال: فقـال: عـنهم الظـلُّ  ُص لِـقْ وعنده نفر من املسـلمني، قـد كـاد يَ 

، قـال: »هشيطان، فإذا أتـاكم، فـال تكلمـو ْي إليكم بعينَ  ينظرُ  سيأتيكم إنسانٌ 

لم، فكلمه، قال: عالم اهللا صىل اهللا عليه وس ، فدعاه رسولفجاء رجل أزرُق 

 ،الرجـل قال: فذهَب  - دعاهم بأسامئهم نفرٌ  - ؟نٌ وفال تشتمني أنت وفالنٌ 

                                                           

 ).٢٥٧٤) برقم (٢/٨٣أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( )١(

 ) طبعة شاكر.٢٤٠٧) برقم (٣/٩٩أخرجه أمحد يف مسنده ( )٢(



       
  
 

 

 
 

١١٦٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 ْحلُِفونَ ـَيـإليه، قال: فأنزل اهللا عز وجل: ﴿ واعتذروا ،فحلفوا باهللا ،فدعاهم

 .]١٨[املجادلة:  اآليةَ  ْحَسُبوَن﴾ـيَ ْحلُِفوَن لُكْم وـَلُه َكَام يَ 

ويف هذه الروايـة دليـل عـىل جـواز حـذف «شاكر يف هامشه: أمحد ال وق

ا ملعنـى الكـالم، إذا مل يكن مغـريً  ،حرف العطف ونحوه عند االستشهاد بآية

 اهللاُْبَعـُثُهُم َيـْوَم يَ من سورة املجادلة: ﴿ )١٨(فإن تالوة هذه اآلية، وهي اآلية 

 انتهى. .»﴾ْحَسُبونَ ـيَ ْم وْحلُِفوَن لكُ ـَلُه َكَام يَ  ْحلُِفونَ يَ َمجِيًعا ف

عن عبد اهللا، قال: بينام النبـي صـىل اهللا  بسندهيف مسنده  )١(أمحدأخرج  -٣

من اليهـود، فسـألوه  ، فقام إليه نفرٌ يٍب ِس ا عىل عَ ، متوكئً ٍث رْ عليه وسلم يف َح 

وِح ُقـلِ  ُلوَنَك َيْسأ﴿ثم تال هذه اآلية عليهم:  ،وح؟  فسكَت عن الرُّ   َعـِن الـرُّ

وُح   .]٨٥[اإلرساء:   َقلِيًال﴾ِمَن اْلِعْلِم إال َما ُأوتِيُتمْ ِمْن َأْمِر َريبِّ و الرُّ

 .»عن الروح ... ويسألونك«قلُت: واآلية يف التنزيل: 

عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضـت بسنده يف مسنده  )٢(أمحدأخرج  -٤

النبـي  اُب يف البيـوت، فسـأل أصـح ، ومل جيـامعوهنَّ املرأة منهم مل يؤاكلوهنَّ 

هـو  قـْل  عن املحـيضِ  يسألونَك عليه وسلم، فأنزل اهللا عز وجل: ﴿ صىل اهللا

] ٢٢٢: [البقرة ﴾نَ رْ هُ طْ حتى يَ  نَّ وهُ بُ قرَ وال تَ  يضِ يف املحِ  ساءَ وا النِّ لُ ى فاعتزِ أذً 

 يشءٍ  وا كلَّ اصنعُ «حتى فرغ من اآلية. فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:  

 يث... احلد.»إال النكاَح 

 بالواو.» ويسألونك« :التالوةيف و

ثـم سـئل وفيه:  ،يف مسنده بسنده من حديث أيب هريرة )٣(أخرج أمحد -٥

ا فيها شيئً  اهللا عيلَّ  ر، فقال: ما أنزَل مُ حُ ـعن الصىل اهللا عليه وسلم]  [أي النبيُّ 

                                                           

 ).٣٨٩٨) برقم (١٤، ٧/١٣أخرجه أمحد يف مسنده ( )١(

 ).١٢٣٥٤) برقم (١٩/٣٥٦ه أمحد يف مسنده (أخرج )٢(

 ).٧٥٦٣برقم ( )١٣/٩مسند أمحد ( )٣(



       
  
 

 

 
 

١١٦٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 مثقـاَل  مـْل ن يعوَمـ هْ رَ ا يَ خريً  ةٍ ذرَّ  مثقاَل  يعمْل  نْ مَ ﴿: اجلامعةَ  الفاذةَ  إال اآليةَ 

 .]٨، ٧[الزلزلة:  ﴾هْ رَ ا يَ رش�  ةٍ ذرَّ 

 بالفاء.» فمن«والتالوة 

عـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، قـال: قـال  بسـنده )١(البخاريأخرج  -٥

لـه َل ـُمثِّـه زكاَتـ ، فلم يـؤدِّ ن آتاه اهللا ماًال مَ «رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 

ُقُه َيْومَ َزبِيبَ له  ا أقرعَ القيامة شجاعً  ه يومَ مالُ  ِه بِلِْهِزَمَتي القيامة، ثم يأخذُ  َتاِن ُيَطوَّ

ـِذيَن ْحَسَبنَّ ـَال َيـ﴿م تال: ، ثنزكَ أنا كَ  أنا مالَك  :ثم يقول -يه يعني بشدقَ  - الَّ

 .»]١٨٠[آل عمران:  اآليةَ  ﴾َيْبَخُلونَ 

ِذيَن َيْبَخُلونَ ْحَسَبنَّ ـَال يَ و﴿قلُت: واآلية يف التنزيل:   .﴾الَّ

عن ابن شـهاب، قـال: أخـربين مالـك بـن بسنده  )٢(البخاري أخرج -٦

ا مـن حديثـه، كـرً يل ذِ  أوس بن احلدثان، وكان حممد بن جبري بن مطعم، ذكرَ 

 فسـألته، فقـال مالـك: انطلقـُت  ،عىل مالك بن أوس حتى دخلُت  فانطلقُت 

، فقال: هل لـك يف عـثامن، وعبـد )٣(افَ رْ إذ أتاه حاجبه يَ  ؛عىل عمر حتى أدخَل 

هلـم، قـال: فـدخلوا  نَ رمحن، والزبري، وسعد يسـتأذنون، قـال: نعـم، فـأذِ ال

وعبـاس؟  ، فقال لعمر: هل لك يف عـيلّ ا قليًال فَ رْ يَ  موا فجلسوا، ثم لبَث وسلَّ 

ن هلام، فلام دخال سلام وجلسا، فقال عبـاس: يـا أمـري املـؤمنني قال: نعم، فأذِ 

 ا أمـري املـؤمنني، اقـضِ بيني وبني هذا، فقال: الرهط عثامن وأصحابه ي اقضِ 

كم باهللا الذي به تقـوم نشدُ أحدمها من اآلخر، فقال عمر: اتئدوا أَ  ْح بينهام وأرِ 

ال «السامء واألرض، هل تعلمون أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، قـال: 

ه، قـال يريد رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم نفَسـ ؛»ُنوَرُث َما َتَرْكنَا َصَدَقةٌ 

وعباس، فقال: أنشدكام باهللا، هـل  ذلك، فأقبل عمر عىل عيلّ  الرهط: قد قال
                                                           

 ).١٤٠٣) برقم (٢/١٠٦أخرجه البخاري ( )١(

 ).٥٣٥٨) برقم (٧/٦٣البخاري ( )٢(

 يرفا: هو موىل عمر بن اخلطاب. )٣(



       
  
 

 

 
 

١١٧٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

تعلامن أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال ذلك؟ قاال: قد قال ذلك. قـال 

رسوله صىل اهللا عليه  ثكم عن هذا األمر، إن اهللا كان قد خصَّ حدِّ عمر: فإين أُ 

َعـَىل  اهللاَُفـاَء أ َمـا﴿ه، قـال اهللا: ا غـريَ دً ه أحـعطِـلم يف هذا املال بيشء مل يُ وس

 .احلديَث  ...]٦[احلرش:  ﴾َجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيلٍ وَرُسولِِه ِمنُْهْم َفَام أَ 

ْوَجْفُتْم َعَلْيِه َعَىل َرُسولِِه ِمنُْهْم َفَام أَ  اهللاَُأَفاَء  َماو﴿واآلية يف التنزيل: : قلُت 

 .﴾ِمْن َخْيلٍ 

 أصاب من امـرأة أن رجًال  عن ابن مسعود، بسنده )١(البخاريأخرج  -٧

 َأِقـمِ ﴿صىل اهللا عليه وسلم، فـأخربه فـأنزل اهللا عـز وجـل:  ، فأتى النبيَّ بلةً قُ 

الَة َطَرفَ  يِّــِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْيـِل، إِنَّ الــالصَّ  ﴾َئاِت ـَحَسنَاِت ُيـْذِهْبَن السَّ

 .»هميع أمتي كلِّ جلم«] فقال الرجل: يا رسول اهللا أيل هذا؟ قال: ١١٤[هود: 

 وأخرجه مسلم أيًضا وفيه نفس الشاهد عىل حذف الواو.

 بالواو.» موأقِ «واآلية يف التنزيل: : قلُت 

عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول بسنده  )٢(مسلمأخرج  -٨

عنهـا،  كم عـن الصـالة، أو غفـَل أحـدُ  إذا رقـدَ «اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم: 

 .]١٤[طه:  ﴾يرِ كْ ذِ لِ  الةَ الصَّ  مِ قِ أَ ﴿، فإن اهللا يقول: »اهها إذا ذكرَ صلِّ فليُ 

 بالواو.» موأقِ «واآلية يف التنزيل: : قلُت 

مما يدل داللـة ال مريـة  وغري هذا كثري يف دواوين السنة النبوية ورشوحها

فيها أن ترك الواو والفاء من مطـالع اآليـات يف نحـو هـذا جـائز، وال جمـال 

تحريف يف النص؛ وأنَت خبٌري بدقة أهـل احلـديث للتشكيك يف هذا بحجة ال

 .يف رواياهتم

                                                           

 ).٢٧٦٣) برقم (٤/٢١١٥)، ومسلم (٥٢٦) برقم (١/١١١البخاري ( )١(

 ).٦٨٤) برقم (١/٤٧٧مسلم ( )٢(



       
  
 

 

 
 

١١٧١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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: )٢(يف موضعني من كتابه بقراءة عبد اهللا بن مسـعود )١(استشهد سيبويه -١

بـواو يف  »وهـذا«ويف التنزيـل:  .»شيخ«] برفع ٧٢[هود:  )ي َشْيٌخ ـَبْعلِ  هذا(

واالستشهاد بآيـات الكتـاب «وهلا. وعلق هارون عىل املوطن األول بقوله: أ

 .»مع إغفال نحو الواو والفاء جائز صحيح وقع يف كتب العلامء

: )٣(آيات هي: إحـداها لرسالة يف ثالثووقع نحو ذلك للشافعي يف ا -٢

يِّ  ُهمـَلـ ِحلُّ ـيُ ﴿ ُم َعَلـْيِهم الـحَ ـاِت َوُيـبـالطَّ ]. ١٥٧عـراف: األ[ ﴾َخَباِئَث ـرِّ

) ولكن الواو ُكتبت ِحلُّ ـويُ التالوة («وعلق هبامشه الشيخ أمحد شاكر بقوله: 

بخط جديـد، والشـافعي كثـًريا مـا يـرتك حـرف العطـف اكتفـاًء يف األصل 

 َقـاتُِلوا﴿: )٤(وثانيتها ».بموضع االستدالل من اآلية، وليس بصنيعه هذا بأس

ًة َكَام ُيَقاتِ ـمُ ال كَِني َكافَّ ًة َواْعَلُموا َأنَّ ْرشِ . والـتالوة ﴾ُمتَِّقنيَ ـَمَع ال اهللاُلوَنُكْم َكافَّ

ــاتلوا« ــري: » وق ــوطن األخ ــس امل ــت يف نف ــا: وقع ــالواو. وثالثته ــوا﴿ب  اْقُتُل

كَِني ـمُ ال وُهْم َواْقُعـُدوا َلــَحْيُث َوَجْدتُ ْرشِ ُهْم ُكـلَّ ـُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُرصُ

 ]. ٥[التوبة:  ﴾ اآليةَ َمْرَصدٍ 

 بالفاء.» فاقتلوا« :والتالوةقلُت: 

ثني أبـاُن بـن عـثامن قـال: قـال  )٥(ووقع للجاحظ -٣ مثل هذا قال: حـدَّ

احلجاج بن يوسف: واهللا َلطاعتي أوجُب من طاعة اهللا؛ ألن اهللا تعاىل يقـول: 

 انتهى.  ].١٦﴾ [التغابن: متُ عْ طَ اهللا ما استَ  واقُ اتَّ ﴿

                                                           

 ).١٠٦، ٢/٨٣سيبويه ( )١(

 ).٤/١٠٥ا يف: معجم القراءات للخطيب (هذه قراءة شاذة. انظره )٢(

 ).١/٢٣١الرسالة للشافعي ( )٣(

 ).١/٣٦٠الرسالة للشافعي ( )٤(

 ).٣/١٥احليوان ( )٥(



       
  
 

 

 
 

١١٧٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 

 فاء.بال» فاتقوا«قلُت: والتالوة: 

 )٢(الكويف أن استشهد بقراءة نافع والكسـائي املتـواترة )١(ووقع لثعلب -٤

وعلـق حمققـه عبـد بالفاء. » نارْ فقدَّ «كذا. والتالوة  ﴾ونالقادرُ  مَ عْ فنِ  انَ رْ دَّ قَ ﴿

واالقتبــاس بــرتك الــواو والفــاء ونحومهــا يف أول «الســالم هــارون بقولــه: 

 ».االستشهاد جائز

آيـات:  يف ثـالث  )٣(هـذا النحـو يف أماليـه وجرى ابن الشجري عىل -٥

والـتالوة . ]٣٩[األعـراف:  ﴾خراهموالهم ألُ أُ  قالْت ﴿األوىل: قوله تعاىل: 

﴾ [هـود: كـمروا ربَّ غفِ اسـتَ  قـومِ  يـا﴿بالواو. والثانية: قوله تعاىل: » وقالْت «

هللا ا ناقـةُ  هـذهِ  يا قومِ ﴿بالواو. والثالثة: قوله تعاىل: » ويا قوم«]. والتالوة ٥٢

 بالواو.» ويا قوم«والتالوة ]. ٦٤﴾ [هود: لكم آيةً 

 )٤(ه مرة واحدة أليب القاسم السهييل يف كتابه نتـائج الفْكـرووقع نحوُ  -٦

]. والتالوة ١٩٤﴾ [البقرة: يهِ لَ وا عَ عليكم فاعتدُ  ىاعتدَ  نِ مَ ﴿يف قوله تعاىل: 

 بالفاء.» ىدَ اعتَ  نِ فمَ «

يف  )٥(كتابـه الفصـول اخلمسـونوكذا وقع مرة واحدة البن معطي يف  -٧

ا﴿قوله تعاىل:  بالفـاء. وعلـق عليـه » افإمَّ «]. والتالوة ٢٦﴾ [مريم: َتَرِينَّ  إمَّ

هكذا جاء يف الفصول بحذف الفاء، وهو وجه جـائز «حمققه الطناحي بقوله: 

 ».يف االستشهاد حيث يصح ترك الواو والفاء ونحومها يف أول االستشهاد

                                                           

 ).٥٥٥صجمالس ثعلب ( )١(

وقراءة اجلمهور: ﴿فقَدرنا﴾ بتخفيف الدال. انظر: معجم القراءات للخطيب  )٢(

)١٠/٢٤٤.( 

 ).٤١٥، ٢/٤١١، و١/٤٣أمايل ابن الشجري ( )٣(

 ).١٦١(ص )٤(

 ).١٦٥(ص )٥(



       
  
 

 

 
 

١١٧٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 واحدة أليب السعادات بن األثري يف كتابـه منـال وكذا وقع نحوه مرة -٨

﴾ ْت لَّ خَ ـما فيها وَتـ ْت ألقَ ﴿يف قوله تعاىل:  )١(الطالب يف رشح طوال الغرائب

الطنـاحي  هبـالواو. وعلـق عليـه حمققـ» ْت وألَقـ«]. والتالوة ٤[االنشقاق: 

) بإسقاط الواو قبل الفعل، وهو وجه وجاء يف األصل هكذا: (ألقْت «بقوله: 

 ».ز يف االستشهاد...جائ

وجاء يف رشح النووي عىل صحيح مسلم -٩
)٢(

) من ٥١تعليًقا عىل آية (  

َمُه  َما َكانَ ﴿سورة الشورى:  إِالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو  اهللالَِبَرشٍ َأْن ُيَكلِّ

ُه َعلِ  أو مل تسـمع أن «﴾ فقال: يمٌ يٌّ َحكِ ـُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

 )مـا كـان(فهكذا هـو يف معظـم األصـول  ﴾،بٍرش لِ  ما كانَ ﴿ :اهللا تعاىل يقول

ولكـن ال يرضـ هـذا يف  ،بإثبـات الـواو )وما كـان( :والتالوة ،الواو بحذف

وإنـام  ،عـىل وجههـا ه التالوةَ ليس مقصودُ  لَّ ألن املستدِ  ؛الرواية واالستدالل

وقد جـاء هلـذا  .وال يؤثر حذف الواو يف ذلك ،ةمقصوده بيان موضع الدالل

ـ مِ أِقـ﴿ :فأنزل اهللا تعـاىل :منها قوله ؛نظائر كثرية يف احلديث ـِي َفـطرَ  الةَ الصَّ

هكذا  ]١٤﴾ [طه: يرِ كْ ذِ لِ  الةَ الصَّ  مِ أقِ ﴿ :وقوله تعاىل ]١١٤﴾ [هود: هارِ نَّ ال

 ».واهللا أعلم ،والتالوة بالواو فيهام ،يف الصحيحنيِ  هو يف روايات احلديثنيِ 

هنا من أقوى األدلة يف املسألة وأرصحهـا  النوويقلُت: إن تعليق اإلمام 

داللًة عىل جواز حذف حـرَيف العطـف الـواو أو الفـاء مـن مطـالع اآليـات 

املستشهد هبا؛ ألن املستشِهد ال يقصد تالوة اآلية كام ُأنزلْت، وإنام غايته ذكـر 

 موطن الشاهد فقط.

                                                           

 ).٤٦٨(ص )١(

)٣/٩( )٢.( 



       
  
 

 

 
 

١١٧٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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قد يقول قائل: إن حذف حرف العطف من مطلع اآلية ال دليل عليه، بل 

إن أدلتكم هذه فيها نظر واحتامل، وإذا تطرق للدليل االحتامل سقط به 

ف ُنساخ املخطوطات قديًام، االستدالل، وأن هذا الصنيع ربام كان من ترصُّ 

ا، وإنام هم أصحاب مهنة وكلنا يعلم أن النُّساخ ليسوا من أهل العلم غالبً 

كمن ينسخون الكتب اآلن للمكتبة الشاملة وغريها من املوسوعات العلمية 

  من التصحيفات والتحريفات والسقط. اإللكرتونية التي ال تسلم

إذا مل يكن هذا من صنيع ائًال: فقيف اعرتاضه ثم يستطرد هذا القائل 

أو من إفساد النارشين الذي ال قني األغامر، ساخ فقد يكون من عبث املحقِّ النُّ 

 ضاعة.وال يشغلهم جودة العمل ودقة البِ  ،املادي بحيبغون إال الرِّ 

بعض هذا قد يقع فعًال، لكنه ال يعني أن كل  : إنَّ فإن قيل ذلك، قلنا

قني والنارشين أمجعني عىل هذه احلال؛ فمنهم أعالم كبار مثل: النُّساخ واملحقِّ 

، والطناحي وغريهم من أهل العلم ،ارونوعبد السالم ه ،أمحد شاكر

ثني واملحققني القدامى  .يسريون عىل هنج أهل العلم من املحدِّ

النُّساخ بعض ف فيها وقفُت عىل نصوص كثرية يترصُّ  وهذا ال يمنع أين

لُبعدهم عن النهج األمثل ألهل العلم  ؛حني والنارشين بلَه املصحِّ قنياملحقِّ و

حرف العطف ثبتون ُتلفيهم يُ ف؛ ة البالغة الدقةمن املحققني يف هذه القضي

ف سهًوا، املحذوف من مطلع اآلية، بزعم أن هذا احلرف ربام سقط من املؤلِّ 

 ن قرأها، أو أتْت سخ عىل يد مَ فت النُّ ، أو ُحرِّ دون قصد أو سقط من النُّساخ

 ثبَت أن يُ  ق حينئذٍ ها، وأن الواجب عىل املحقِّ عليها عوامل الزمن فطمستْ 

 يف املصحف. آلية عىل وجهها كام وردْت ا



       
  
 

 

 
 

١١٧٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

قال ف، وقد ُنوقش يف هذه القضية، يف مرص بعض النارشين الكبار بل إنِّ 

ونذكر هذا يف  ،اآلية كام يف املصحف ثبُت بجهله بصناعة التحقيق: ومل ال نُ 

 دراسة الكتاب؟!

النص  التحقيق إثباُت  هذا الزعم أن من أبجديات فنِّ  ومل يدِر صاحُب 

ف يف النص ُيعدُّ من فه بغري زيادة أو نقصان، وأن الترصُّ ق كام أراده مؤلِّ املحقَّ 

 اخليانة ألمانة العلم.

بالتفصيل مثلام  هلاض مل أقف عىل أحد تعرَّ ومع دقة هذه القضية فإين 

ماميني يف كتابه الدَّ  بكي فيام حكاه عنه البدرُ ين السُّ ض هلا الشيخ هباء الدِّ تعرَّ 

كالمه بنصه هنا ، وسأورد )١(» الكالم عىل مغني اللبيبحتفة الغريب يف«

 ض.عىل بال املعرتِ  دُ شبهة ترِ  ألمهيته، فهو يدحض كلَّ 

 الزائدة يف اإلثبات بقراءة:» ِمن«عىل وقوع  )٢(ابن هشام يف املغني استشهد

رْ نُ ﴿  .]٢٧١البقرة: [﴾ َئاتُِكمْ ـَعنُْكْم ِمْن َسيِّ  َكفِّ

َدَقاِت  ُدواُتب نْ إ﴿يف سورة البقرة:  :قولهعليه ب )٣(وعلق الدماميني  الصَّ

ـا رْ  ُكْم،ل ـرٌ َخي َفُهو اَء،ُفَقرال وُتْؤُتوَها ُتـْخُفوَها نْ إو ِهَي، َفنِِعمَّ  ُكمْ َعن وُنـَكفِّ

: ﴾َسيِّئاتُِكم ِمنْ  رْ «، فقرأ نافٌع ومحزُة والكسائيُّ ، وقرأ بالنون واجلزم »ُنـَكفِّ

، والواُو ثابتٌة )٤(الرفِع، وقرأ الباقوَن بالنوِن والرفعِ ابُن عامٍر وحفٌص بالياِء و

يف قوله تعاىل  »ما«حذَفها، وقد وقَع له أيًضا يف فصل  )٥(باإلمجاِع، واملصنُِّف 

]؛ تالها بدون فاٍء، ١٦األعراف: [ ﴾َأْغوْيَتنِي اـَفبِمَ ﴿يف سورة األعراف: 

  وهل ِمثُل ذلك سائٌغ أو ال؟

                                                           

العالمة ُت من حتقيقه عىل عدة نسخ خطية مل تنرش من قبل؛ منها نسخة بخط يقد انته )١(

مُ   ـنِّي، وهو اآلن حتت الطبع، يرس اهللا إخراجه.الشُّ

 ).٤/١٧٦مغني اللبيب ( )٢(

 ) وما بعدها.٢/٩٦٨روف (حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب: قسم احل )٣(

 ).٣٩٦، ١/٣٩٥)، ومعجم القراءات للخطيب (٢/٢٣٦انظر: النرش ( )٤(

 يقصد ابن هشام. )٥(



       
  
 

 

 
 

١١٧٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

َب فيها الشيُخ هباُء الديِن السبكيُّ يف رشح خمترص هذه مسألٌة مهمٌة َأطن

، وها أنا ذا ُأوِرُد كالَمه يف هذا املقاِم بجملتِه وإْن طاَل )١(ابن احلاجب األصيل

 لِـمـا اشتمَل عليه من الفوائِد. 

َض له، وهو -رمحه اهللا  -قال  : اعَلم أنَّ هذا بحٌث ُمهمٌّ مل أَر َمن َتعرَّ

. والذي َيقتِضيه النظُر مكاٌن عِويٌص جيُب  َر له عن ساِق اِجلدِّ أْن ُيشمَّ

، فالذي ملسو هيلع هللا ىلصالصحيُح أْن يقال: إْن كان ذلك يف غِري كتاِب اهللا تعاىل وسنِة نبيه 

قاَم عمٌرو، وقعَد «يظهُر االبتداُء باجلملِة من غري عطٍف، مثل أن يقوَل زيٌد: 

، ولو »وُل زيٍد: قعَد بكرٌ ُيعجُبني ق«، و»قال زيٌد: قعَد بكرٌ «، فنقوُل: »بكرٌ 

، مل ينهْض »ُيعجُبني قوُل زيٍد: وقعد بكرٌ «، و»قال زيٌد: وقعَد بكرٌ «قلَت: 

ُل من املعطوِف منزلَة اجلزء ، ولذلك دليٌل ملنعه؛ فإنَّ حرَف العطِف َيتنزَّ

ُن له الُم األمِر، وهاُء الضمري، غَري أن حكايَتها من غِري واٍو أحسُن؛ إذ  ُتسكَّ

ال فائدَة يف ذكِر حرِف العطِف إال مراعاُة ما بني اجلملتِني ِمن كامِل االتصاِل 

وغِريه، وقد يقصُد احلاكي جمرَد هذا القوِل من غري مراعاِة اجلملِة السابقِة، 

  اتصاٌل اقتىض العطَف عليه عند املتكلم دوَن احلاكي. فربام كاَن بينهام

وقد يقاُل بامتناع هذا بالكليِة حتى يقوَم عليه دليٌل إال أْن يكوَن َثمَّ معنًى 

يقتيض رعايَة اجلملِة املعطوِف عليها باحلكايِة، فال بأَس، هذا كلُّه عند نطِق 

 املحكيِّ عنه باجلملِة املعطوِف عليها يف كالِمه. 

، جلواب َمن »زيٌد بل عمٌرو«فإْن كانت حمذوفًة يف كالِمه، مثل أن يقوَل: 

أو  »بل عمٌرو«، فتحكي ذلك عنه، فهل تأيت باحلرِف، فتقوُل: »قاَم زيدٌ «قال: 

 ؟ »قامَ «تقوُل: 

أما هذا الِقسُم فقد َظِفْرُت يف القرآن الكريم بام يدلُّ جلواِز كلٍّ من 
 َبْل  قالعن موسى، عليه الصالة والسالم: ﴿ ايةً األمريِن فيه، قال تعاىل حك

                                                           

كتَب [يعني هباء الدين «) بقوله: ٣/١٠٥ذكره ابن قايض شهبة يف طبقات الشافعية ( )١(

السبكي] قطعًة عىل خمترص ابن احلاجب يف جملد، ولو استمر وأكمله لكان يف عرش 

 ».جملدات



       
  
 

 

 
 

١١٧٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

] ٨٠[يونس:  ﴾ُقواَأل ُموَسى ُهمْ ـلَ  قال﴿]، وقال تعاىل: ٦٦طه: [ ﴾ُقواَأل
تارًة  »ُقواَأل«قوَله:  -عليه الصالة والسالم  -فقد حكى اللَّـُه تعاىل عنه 

 بحرف العطف، وتارًة بدونِه، والقصُة واحدٌة. 

ك عىل جواز األمريِن مع نطِق املحكيِّ عنه فإن قلَت: فهل يدلُّ ذل
 باجلملتِني؟ 

يف الِقسِم السابِق حلكايِة  »بل«قلُت: ال داللَة له فيه عليه، فقد جيوُز ذكُر 
مجيِع ألفاِظ املتكلم، بخالِف ذكِر حرِف العطِف دوَن املعطوِف عليه؛ فإنه 

ما يف كالم اللَّـِه تعاىل ليس له معنًى. هذا كلُّه يف حكاية كالِم الواحِد منَّا، أ
نِة بام يقتيض جواَز كلٍّ من  فلم أزْل أتتبَُّع دليًال يف ذلك إىل أْن ظِفرُت ِمن السُّ

 األمريِن. 

 ...أما املقتيض جلواز احلكاية من غِري ذكِر حرِف العطِف، فأحاديُث 

إىل هنا انتهى كالم هباء الدين السبكي، وهو كالم غاية يف النفاسة 
ساق أربعة أحاديث ذكرنا بعضها يف مطلع ودقة االستنباط، ثم واجلودة 

 :)١(، رمحه اهللالبحث، ثم قال

 وأما الذي يدلُّ جلواِز االبتداِء مع حرف العطف، فأحاديث: 

احلنيَ  لعباِدي َأعَدْدُت «: فيام حيكِي عن ربِّه  ملسو هيلع هللا ىلص )٢(منها قوُله  ال ما الصَّ
 َفالَ : ﴿بٍرش، اقرأوا إْن ِشئُتمْ  قلِب  عىل طرَ َخ  وال َسِمَعْت، ُأذنٌ  وال َرأْت، عنيٌ 

ةِ  ِمنْ  ُهمْ ـلَ  َي ُأْخفِ  َما َنْفٌس  َتْعَلمُ   . »]١٧: السجدة﴾ [َأْعُنيٍ  ُقرَّ

 ولكمْ  يل َأِجدُ  ما«يف قصة اإلفِك:  –ريض اهللا عنها  –ومنها قوُل عائشَة 
 َما عىل املُْسَتَعانُ  ـهُ واللَّ  َمجِيٌل، َفَصْربٌ ﴿: قال العبُد الصالُح  كَمـا إال َمثًال،

، عىل أنه يف سرية )٣(. كذلك يف صحيح البخاري»]١٨: يوسف[ َتِصُفوَن﴾
 ابن إسحاَق بغِري فاٍء. 

                                                           

ما زال النقل عن السبكي فيام حكاه عنه الدماميني يف حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني  )١(
 ) وما بعدها.٢/٩٧٠اللبيب: قسم احلروف (

 ).٣٢٤٤) برقم (٤/١١٨البخاري ( )٢(
)، ومل أقف عليه يف سرية ابن إسحاق املطبوع؛ ألهنا ٢٦٦١) برقم (٣/١٧٦البخاري ( )٣(

 ) بإثبات الفاء.٢/٣٠٢وقفُت عليه يف سرية ابن هشام ( ناقصة، وإنام



       
  
 

 

 
 

١١٧٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

الِة، يف َنتكلَّمُ  ُكنَّا«: )١(ومنها احلديُث املتفُق عليه الرجُل صاحَبه  ُيكلِّمُ  الصَّ

] ٢٣٨: البقرة[ تَِني﴾ـانِ قَ  هللا وُقوُموا﴿: َنَزلْت  حتى وهو إىل َجنبِه يف الصالةِ 

كوِت، وُنـِهينَا عِن الكالِم  فُأِمْرَنا  . »بالسُّ

 وَما: ﴿ملسو هيلع هللا ىلصحني خطَب الناَس بعد وفاِة النبيِّ  أيب بكٍر  )٢(ومنها قوُل 

دٌ ـمُ  ُسُل  َقْبلِهِ  ِمنْ  َخَلْت  َقدْ  َرُسوٌل  الإ َحمَّ  . ]١٤٤: عمران آل[اآليَة ﴾ الرُّ

اْرَمحْنا واغِفْر لنا و«: )٣(ِء اإلفاضِة، (فإنَّ فيه)ومنها احلديُث الوارُد يف دعا

 ﴾اللَّـهَ  َفاْذُكُروا َعَرَفاٍت  ِمنْ  َأَفْضُتمْ  َفإَِذا﴿: كام َوعْدَتنا بقولَِك، وقوُلَك احلقُّ 

 . »]١٩٨البقرة: [اآليَة 

مع ما قبلها من الفاِء والواِو  يةفهذه األحاديُث دالٌة جلواِز االبتداِء باآل

، وكيف يمكُن الرتدُد يف ذلَك؟! وكثٌري من اآلياِت املعطوفاِت العاطفتنيِ 

 والنزَلْت يف وقٍت ُمرتاٍخ عن نزوِل اآليِة املعطوِف عليها، كقولِه تعاىل: ﴿

]. فإنَّ مقتَىض ١٦٩آل عمران: [ ﴾ْمواًتاأ اهللا َسبِيلِ  يف ُقتُِلوا الذينَ  ْحَسَبنَّ ـتَ 

ـا  ومل وحرُف العطِف من القرآن قطًعا،  قبلها،احلديِث أنَّ نزوهلا ُمرتاٍخ عمَّ

، فتحتََّم أْن يكوَن نزَل مع اآليِة املعطوفِة؛ مع اآليِة املعطوِف عليها قطًعاينزْل 

؟ وهذا املعنى وحَده ، فكيَف االبتداُء به يف التالوةفإذا ابُتدَئ به يف اإلنزالِ 

 برهاٌن قاطٌع عىل ذلَك، فلُيتأمْل. 

حاديِث جواُز األمريِن مًعا يف القرآِن الستعامِل النبيِّ َم هبذه األوقد ُعلِ 

كال� منهام، وُعلَِم جواُز مثِل ذلك يف كالِم الناِس إذا كان املحكيُّ عنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمبتِدًئا بحرِف العطِف طاِرًحا للجملِة املعطوِف عليها. 

 ه؟ ِن يف القرآِن عىل جواِزه يف غريفإن قلَت: هل يدلُّ جواُز األمري

                                                           

 ).٥٣٩) برقم (١/٣٨٣)، ومسلم (٤٥٣٤) برقم (٦/٣٠البخاري ( )١(

 ).١٢٤١) برقم (٢/٧٢البخاري ( )٢(

 ).٨/١٤١انظر: املجموع رشح املهذب ( )٣(



       
  
 

 

 
 

١١٧٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

ا ما قلُت  عطٍف فإنه  دلَّ عىل جواِز االبتداِء باآلية الكريمِة من غري: أمَّ

وأما الدالُّ عىل  يدلُّ عىل جواِز ِمثلِه يف كالم البِرش، وهو واضٌح كام سبَق،

مع حرِف العطِف، فحرُف العطِف إنام ُجعَل ُوصلًة بني  جواِز التالوة

ذكر اجلملة املعطوف عليها  املعطوِف واملعطوِف عليه، فإذا مل يكْن غرٌض يف

كاَن حرُف العطِف يف كالِم الواحِد ِمنَّا ساقَط االعتباِر؛ فإنَّ ذكَره يف اجلملة 

املعطوفة ال فائدَة فيه، ومع اجلملة املعطوف عليها هو غُري مذكوٍر، وال يسوُغ 

 َع حينئٍذ أْن يكوَن يف احلكاية ُملًغى. ذكُره فقط، فال بِدْ 

ا القرآُن ال كريُم فهو كالكلمِة الواحدِة، ونظُمه َمْرِعيٌّ ملا فيه من أمَّ

ُد به واقٌع، وال يمكُن إلغاُء حرِف العطِف، وال يمكُن اإلعجاِز، والتعبُّ 

باآلية املعطوفة،  ال أْن يكوَن مقروًنا يف التالوةالوقوُف عليه، فلم يبَق إ

رِف واملعطوِف والُوصلُة بني احلرِف واملعطوِف أشدُّ من الُوصلِة بني احل

ِحَق عند قصِد االقتصاِر عىل اآلية املعطوفِة، ومل ُيلَحْق باآليِة ـعليه، فُأل

 املعطوِف عليها عند قصِد االقتصاِر عليها. 

َر من ذلَك جواُز األمريِن بالنسبة إىل اآليات، وأنَّ الغالَب  وقد حترَّ

ِمن غِري حرِف العطِف يف االبتداُء باحلرِف، وجواُز االبتداِء باجلملِة املحكيِة 

ُف يف جواز االبتداِء بحرِف العطِف إذا كان غري القرآن الكريم، والتوقُّ 

 انتهى كالمه. املعطوُف عليه ملفوًظا به، ومل ُيِرْد حكايَته.

ته لفائدته، عنه الدماميني، حكاههذا كالم السبكي فيام   وقد سقناه برمَّ

تممة هلا ُيرجع هلا فذكر فوائد م ،هذا أكثر من وقد استطرد السبكي يف املسألة

 .عند الدماميني

املحققني من املتأخرين  هلذه املسألة باختصار بعُض أيًضا تعرض لقد و

يف تعليقه عىل حادثة  )١(»طرح التثريب«الدين العراقي يف كتابه  ينمثل ز

بدون فاء مع أن  ]١٨[يوسف:  ﴾مجيٌل  ربٌ َص ﴿كذا يف روايتنا «فقال:  ،اإلفك

                                                           

)٨/٦٨( )١.( 



       
  
 

 

 
 

١١٨٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

: اآلية الفاذة اجلامعة لسالمعليه الصالة وا ،وهو كقوله ،القرآن بالفاء لفظ

وال امتناع يف ذلك؛  :قالوا .]٧[الزلزلة:  ﴾هْ رَ ا يَ خريً  ةٍ رَّ ذَ  ثقاَل مِ  ن يعمْل مَ ﴿

 ».ألن حرف العطف يف حكم االنفصال، فإنه كلمة مفردة

املسألة  مني هلذه املسألة باعًثا ألن يطرق هذهوكانت إشارات املتقدِّ 

التحقيق، وإن  عبد السالم هارون يف أول كتاب ينرش يف قواعد فنِّ  العالمةُ 

ومما «يف سياق صيانة النص القرآين:  )١(كان كالمه عنها مقتضًبا، يقول هارون

جيدر ذكره يف نطاق حتقيق النص القرآين أن بعض املؤلفني قد يستشهد 

) أو بالنص، تارًكا للواو أو الفاء أو  ن احلروف ذلك م (ُقْل) أو ما أشبهَ (إنَّ

 َوَزَهَق الَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا﴾ )٢(احلقُّ  جاءَ  وقْل ﴿والكلِم، نحو: 

)، فليس من منهج التحقيق أن احلقُّ  جاءَ  قْل (، فيقترص عىل: ]٨١[اإلرساء: 

ى ؛ فقد جربذكر احلرف أو الكلمة التي تركها املؤلف اآليةَ  يكمل املحقُق 

يف الرسالة عىل استعامل ذلك احلذف. وكذلك  –وهو من هو  –الشافعي 

، ومقاتل يف األشباه والنظائر يف أكثَر من اثني عَرش فعل اجلاحظ يف احليوان

موضًعا. بل وقع ذلك أيًضا يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة: (ال 

 انتهى.». َيـحَسبنَّ الذين َيبخُلون) برتك الواو

تفاد من كالم العالمة هارون هنا فائدة أخرى غري الذي نحن قلُت: ُيس

من مطالع اآليات » ُقْل «اآلن بصدده، أال وهي جواز حذف فعل األمر 

 .املستشَهد هبا

وكذا تكلم يف املسألة الدكتور عبد اهللا عسيالن يف كتابه حتقيق 

حتت عنوان: هنج تصحيح أخطاء النُّساخ يف آيات القرآن  )٣(املخطوطات

 الكريم، ومل خيرج كالمه عن مضمون كالم هارون السابق.

                                                           

 ).٥٢، ٥١حتقيق النصوص ونرشها (ص )١(

 املنقول عنه.اآلية إىل هنا يف نص هارون  )٢(

 ).١٨٣، ١٨٢حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل (ص )٣(



       
  
 

 

 
 

١١٨١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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بحذف حرَيف الواو والفاء من مطالع قراءات قرآنية  وردْت ولقد 

وهذا يعضد صنيَع هؤالء العلامء، وأن األمر سائغ ال تثريب عىل  اآليات،

وجه من الصحة،  اث هلممتثِله، وأن الروايات التي سقناها يف صدارة البح

وليست من ترصفات الرواة، وال من أخطاء النُّساخ، وال من سهو املحققني 

 .والنارشين

 :ومما وقفُت عليه يف هذا الصدد

َامَواِت َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل  اهللاُ َخَذ ـاتَّ  َوَقاُلوا﴿قوله تعاىل:  - ١ َلُه َما ِيف السَّ

 ]. ١١٦البقرة: ﴾ [ِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ َواألَر

 .)١(، والباقون بإثباهتا»قالوا«بحذف الواو قبل  ابن عامرقرأ 

ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  َوَساِرُعوا﴿قوله تعاىل: و - ٢ إَِىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّ

ْت لِْلُمتَِّقنيَ  َامَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ  ]. ١٣٣﴾ [آل عمران: السَّ

 ،»ساِرعوا«من  ري واو قبل السنيبغ وابن عامر نافع وأبو جعفرقرأ 

  .)٢(ثباهتاإوالباقون ب

ِذيَن َأْقَسُموا بِاهللاَِّ َجْهَد  َوَيُقوُل ﴿وقوله تعاىل:  - ٣ ِذيَن آَمنُوا َأَهُؤَالِء الَّ الَّ

ُْم ملَََعُكْم َحبَِطْت َأْعَام  ينَ َأْيَامِهنِْم إِهنَّ  ]. ٥٣﴾ [املائدة: ُهلْم َفَأْصَبُحوا َخاِرسِ

                                                           

 ).٣٩انظر: البدور الزاهرة (ص )١(

 ).٧٠انظر: البدور الزاهرة (ص )٢(



       
  
 

 

 
 

١١٨٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 »يقول«من  بإثبات الواو قبل الياء ومحزة والكسائي وخلفعاصم قرأ 

بحذف الواو  نافع وأبو جعفر وابن كثري وابن عامرمع رفع الالم. وقرأ 

 .)١(ورفع الالم. وقرأ البرصيان بإثبات الواو ونصب الالم

تِِهُم وقوله تعاىل:  - ٤ ِري ِمْن َحتْ ﴿َوَنَزْعنَا َما ِيف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتْ

ِذي َهَداَنا ِهلََذا  َلَقْد  اهللاُلِنَْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا  َوَما ُكنَّااْألَْهنَاُر َوَقاُلوا اْحلَْمُد هللاَِِّ الَّ

نَا بِاْحلَ  ﴾ نَُّة ُأوِرْثُتُموَها بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ قِّ َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجلَ َجاَءْت ُرُسُل َربِّ

 ]. ٤٣[األعراف: 

 .)٢(، والباقون بإثباهتا»انَّ كُ  ما«قرأ ابن عامر بحذف الواو قبل 

ِذينَ و﴿وقوله تعاىل:  - ٥ اًرا وَ ـاتَّ  الَّ ُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبَني َخُذوا َمْسِجًدا ِرضَ

َنا إال ْن َأَردْ َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل وَلَيْحلُِفنَّ إ اهللاَمْن َحاَرَب ـْرَصاًدا لِ ْؤِمنَِني وإـمُ ال

 ]. ١٠٧﴾ [التوبة: ُهْم َلَكاِذُبونَ ـنَّ َيْشَهُد إ ُحْسنَى واهللاـلا

، والباقون »الذين«بحذف الواو قبل  نافع وأبو جعفر وابن عامرقرأ 

 .)٣(بإثباهتا

ُهَدى ِمْن ِعنِْدِه ـُموَسى َريبِّ َأْعَلُم بَِمْن َجاَء بِال َقاَل و﴿وقوله تعاىل:  - ٦

اِر إِنَُّه الُه َعاِقَبُة اَوَمْن َتُكوُن لَ   ]. ٣٧﴾ [القصص: ُمونَ ـ ُيْفِلُح الظَّالِ لدَّ

 .)٤(، والباقون بإثباهتا»قال«بحذف الواو قبل  ابن كثريقرأ 

                                                           

 ).٩٤انظر: البدور الزاهرة (ص )١(

 ).١١٧انظر: البدور الزاهرة (ص )٢(

 ).١٣٩انظر: البدور الزاهرة (ص )٣(

 ).٢٤١ة (صانظر: البدور الزاهر )٤(



       
  
 

 

 
 

١١٨٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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بعد هذه املناقشات أنتقل إىل توثيق القضية بعرض نـامذج مـن نصـوص 

الع اآليات لتكون املسألة خطية حذف منها حرفا العطف الواو والفاء من مط

ا من كتاب حتفة الغريب يف الكـالم عـىل  واضحة جلية، وهذه النامذج حرصي�

 مغني اللبيب، ومن ذلك:

 النموذج األول: 

يضُّ «: )١(يقول الدماميني ا(وقد ُتـحَذُف : «)٢(أقول: قال الرَّ  لكثرةِ  )أمَّ

ْر، وَياَبَك فَ ثِ ْر، وـَكبِّ َوَربََّك فاالستعامِل، نحو قوله تعاىل: ﴿ ْجَز َطهِّ الرُّ

 بذلَك ] و﴿٥٧ص: [﴾ وهُ وقُ يذُ فلْ ]، وكذا ﴿٥ – ٣املدثر: [﴾ َفاْهُجرْ 

ِرُد ذلك إذا كاَن ما بعد الفاِء أمًرا أوهنًيا،  ]٥٨يونس: [﴾ فْلَيـْفَرُحوا وإنَّام يطَّ

ٍ به   انتهى. ».وما قبلها منصوًبا به أو بمفرسَّ

سورة يونس يف بعض النسخ اخلطية وهذا النص وقعت فيه آية قلُت: 

، وهذه بعض صور »فبذلك«، واآلية وردت يف التالوة بالفاء »بذلك«هكذا 

 النسخ اخلطية التي جاء فيها النص:

                                                           

 ).١/٥٨٨حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب ( )١(

 ).٤/٤٧٤رشح الريض عىل الكافية ( )٢(



       
  
 

 

 
 

١١٨٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 :٧٩نسخة جامع يني ورقة  - ١

 

نسخة قوين أوغلو، وهي أنفس نسخة؛ ألهنا ُكتبت بخط العالمة  - ٢

ُمنِّي، ورقة   :٧٥النحوي الشُّ

 

 :٨٤بية، ورقة رقم نسخة حل - ٣

 

 :الثاينالنموذج 

َة املالزمِة بني السببيـِة «: )١(الدمامينييقول  أقول: ال ُنَسلُِّم صحَّ

ِق السببيـِة كام يف قوله تعاىل:  ال ﴿والنَّصِب، فقد وقَع الفعُل مرفوًعا مع حتقُّ

 انتهى. .»]٣٦املرسالت: [﴾ َيْعـَتـِذُرونَ َلـُهْم ف ُيْؤَذنُ 

                                                           

 ).١/٥٩٢حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب ( )١(



       
  
 

 

 
 

١١٨٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

لنص وقعت فيه آية سورة املرسالت يف بعض النسخ وهذا اقلُت: 

، وهذه »وال ُيؤذنُ «، واآلية وردت يف التالوة بالواو »ال ُيؤذنُ «اخلطية هكذا 

 بعض صور النسخ اخلطية التي جاء فيها النص:

 :٨٠نسخة جامع يني ورقة  - ١

 

 :٧٦نسخة قوين أوغلو ورقة  - ٢

 

 :٨٥النسخة احللبية ورقة  - ٣

  

 لثالث:ا النموذج

قال: والرابع: االستعالُء، «فيام حكاه عن ابن هشام:  )١(يقول الدماميني

  انتهى. .»]٧١طه: [﴾ خلِ النَّ  يف ُجُذوعِ  كمـبنَّ صلِّ َأل حو: ﴿ن

                                                           

 ).١/٥٩٥حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب ( )١(



       
  
 

 

 
 

١١٨٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

قلُت: وهذا النص وقعت فيه آية سورة طه يف بعض النسخ اخلطية هكذا 

، وهذه بعض »كمـصلبنَّ وَأل «، واآلية وردت يف التالوة بالواو »كمـصلبنَّ َأل «

 صور النسخ اخلطية التي جاء فيها النص:

 :٨٠نسخة جامع يني ورقة  - ١

  
 

 :٧٧نسخة قوين أوغلو ورقة  - ٢

 
 

 :٨٥النسخة احللبية ورقة  - ٣

  
  



       
  
 

 

 
 

١١٨٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 
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 مما سبق نستنتج عدة نتائج من أمهها:

  جواز االستشهاد باآليات القرآنية مع ترك حرَيف الواو أو الفاء من

ذه اآليات، بأدلة من مرويات السنة النبوية الصحيحة وعىل مطالع ه

 رأسها صحيحا البخاري ومسلم.

  دقة نظر األسالف يف شتى املسائل التي تعرض لنا حديًثا، والتي ما

زال املحققون واملصححون والنارشون يتجادلون فيها، وآية ذلك 

ي لنا مناقشة هباء الدين السبكي هلذه القضية، والذي حفظ الدمامين

 كالمه.

  ه إىل أن ُيقحم أن جهل املحقق أو املصحح أو النارش هبذه القضية يؤزُّ

يف النص املحقق ما ليس منه بحجة أنه حيكيه عىل وجهه كام ورد يف 

ب.  التنزيل، وهذا جهل مركَّ

ويف اخلتام أويص كل القائمني عىل خدمة الُكتب الرتاثية، بدًءا من 

قني وانتهاًء باملصححني والقائمني عىل الناسخني للمخطوطات مروًرا ب املحقِّ

الصفِّ والتنضيد، أوصيهم مجيًعا أن ُتكتب اآليات القرآنية املرتوك منها 

حرَفا العطف الواو أو الفاء، أن ُتكتب كام وردت يف النسخ اخلطية، وأالَّ 

ينقلوا اآليات ُكتلًة واحدًة من املصاحف اإللكرتونية، ومن يقارن بني الكتب 

ملطبوعة طبعات حجرية قديًام، وبني املطبوعة طبعات حديثة يدرك حقيقة ا

هذه القضية؛ ألن الطبعات احلجرية كان القائمون عليها يكتبون الكتب 

 حرًفا حرًفا، وال ينقلون اآليات من برامج إلكرتونية مثلنا.

 واحلمد هللا رب العاملني



       
  
 

 

 
 

١١٨٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

� �

��������������� �

 

 املخطوطة: املراجع :أوًال 

 نرش من قبل:تحفة الغريب مل تُ لوطات خمط ٣

 ٨٧٢النسخة األوىل: نسخة مكتبة قوين أوغلو برتكيا، بتاريخ  .١

، عدد ٣٤٤هـ، الناسخ: العالمة الشمني، عدد األوراق: 

 .١٠٩٣٨، نوع اخلط: نسخ، برقم: ٢٩األسطر لكل صفحة: 

هـ،  ٨٥١النسخة الثانية: نسخة مكتبة جامع يني برتكيا، بتاريخ  .٢

، ٣٤٣حممد بن عمر احلسيني الشافعي، عدد األوراق:  الناسخ:

 .١٠٨٩، نوع اخلط: نسخ، برقم: ٢٥عدد األسطر لكل صفحة: 

النسخة الثالثة: نسخة مكتبة األمحدية بحلب سوريا، بتاريخ  .٣

هـ، الناسخ: حممد بن خليل الصاحلي ، عدد األوراق:  ٨٩٠

: ، نوع اخلط: نسخ، برقم٢٩، عدد األسطر لكل صفحة: ٣٢٨

٩١١. 



       
  
 

 

 
 

١١٨٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 ثانًيا: املراجع املطبوعة:

 الـَحَسني العلوي هبة اهللا بن عيل بن محزة، أمايل ابن الشجري ،

، ١، ط اخلانجي، القاهرة ،حممود حممد الطناحي د.: حتقيق

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣

  البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية

رة ، ُة وتوجيهها من لغة العربالقراءاُت الشاذ، ومعه: والدُّ

دار الكتاب  ،: عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد القايضللشيخ

 .لبنان -العريب، بريوت 

  حممد بن حتفة الغريب يف الكالم عىل مغني اللبيب، لبدر الدين

الدماميني، حتقيق: حممد بن خمتار اللوحي، دار  أيب بكر بن عمر

 م.٢٠١١، عامل الكتب احلديث، الطبعة األوىل

 للدكتور عبد اهللا حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل ،

بن عبد الرحيم عسيالن، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، 

 م.١٩٩٤

 اخلانجي، عبد السالم حممد هارون ،حتقيق النصوص ونرشها ،

 م.١٩٩٨الطبعة السابعة، 



       
  
 

 

 
 

١١٩٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 السالم  عبد، حتقيق: عمرو بن بحر اجلاحظ ، أليب عثامناحليوان

 .م١٩٩٦ ،دار اجليل ،حممد هارون

  الرسالة لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق

 .م١٩٤٠، ١، ط احللبي، مرص ةمكتب ،شاكرحممد : أمحد الشيخ

 حممد بن احلسن الريض  ، لنجم الدينرشح الريض عىل الكافية

منشورات جامعة  ،: يوسف حسن عمر، حتقيقراباذيـتُ ْس األَ 

 م. ١٩٩٦ ،٢ط بني غازي، اريونس، ق

  ،دار طوق  ،: حممد زهري بن نارص النارصعنايةصحيح البخاري

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد 

 .هـ١٤٢٢الطبعة: األوىل، ، عبد الباقي)

 دار إحياء الرتاث  ،: حممد فؤاد عبد الباقيصحيح مسلم، حتقيق

 .بريوت –العريب 

 د. احلافظ ، حتقيقتقي الدين ابن قايض شهبة، لت الشافعيةطبقا :

 ١٤٠٧الطبعة: األوىل، ، بريوت –عامل الكتب ، عبد العليم خان

 .هـ



       
  
 

 

 
 

١١٩١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

  ،عبد السالم حممد هارون، مكتبة حتقيقالكتاب لسيبويه :

 م. ١٩٨٨، ٣ط اخلانجي، القاهرة، 

  جمالس ثعلب، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، مرص، ط

 م. ١٩٥٦، ٢

 زكريا حميي الدين حييى بن رشف  ، أليباملجموع رشح املهذب

 .دار الفكر ،النووي

 دار  ،: أمحد حممد شاكر، حتقيقمسند اإلمام أمحد بن حنبل

 .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الطبعة: األوىل، ، القاهرة –احلديث 

 نيشعيب األرنؤوط وآخر، حتقيق: مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،

. (عند اإلطالق م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١، ط مؤسسة الرسالة

 هذه الطبعة، وإن أردت طبعة شاكر نصصُت عليها). دأقص

  ،حبيب الرمحن األعظميمصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، 

الطبعة: ، بريوت –املكتب اإلسالمي ، اهلند -املجلس العلمي

 هـ.١٤٠٣الثانية، 

  ،دار سعد معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب

 م.٢٠٠٢الدين، الطبعة األوىل، 



       
  
 

 

 
 

١١٩٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا

 حكم االحتجاج باآليات القرآنية مع ترك الواو والفاء العاطفَتني من مطالعها 

 حتقيق  األنصاري، هشام، البن مغني اللبيب عن كتب األعاريب

املجلس الوطني للثقافة  ،عبداللطيف حممد اخلطيب د.ورشح: 

 م. ٢٠٠٠ ،١، ط الكويت ،والفنون

  ،منال الطالب يف رشح طوال الغرائب، أليب السعادات بن األثري

 م. ١٩٩٧، ٢، ط حتقيق الطناحي، اخلانجي

 زكريا حميي الدين  ، أليباملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج

، ٢، ط بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،حييى بن رشف النووي

 هـ.١٣٩٢

 الدمشقي، اخلري حممد بن حممد  ، أليبالنرش يف القراءات العرش

 ،: عيل حممد الضباعصححه وراجعه الشهري بابن اجلزري،

 .تصوير دار الكتب العلمية ،رية الكربىاملطبعة التجا


