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 This research aims to describe the opinions of Nuhat in the letter “و” and 

its functions, and its characteristics in relationship with other functions 

with the aim of avoiding errors in Arabic syntax and the ability to 

differentiate all the functions of the letter “و” in Arabic sentences. This 

research is qualitative and library research in a descriptive method. The 

data in this research comes from traditional and contemporary books 

related to the topic. This research relied on two data analysis methods: 

the content analysis method and the comparison method. The results of 

this research were: that the “و” for Nuhat is one of the common letters of 

nouns and verbs, and it performs the function of a working letter, which 

is:  Wawu al-Qasam, Wawu al-Ma’iyyah, and Wawu Rab. And the non-

working letter, which are: Wawu al-Athf, Wawu al-Isti’naf, Wawu al-Hal, 

and Wawu al-I’tiradh. All functions have characteristics, including: 1) 

Wawu al-Qasam occurred at the beginning of the sentence, after which 

al-Ismu al-Dhahir sentence and al-Ma’rifah al-Majrur, 2) Wawu Rab 

occurred at the beginning of the sentence, and then an-Nakirah al-Majrur 

sentence, 3) Wawu al-Ma’iyyah preceded the sentence or whit “ما” or with 

 Wawu al-‘Athf has been mentioned in Arabic sentences between (4 ,"كيف"

al-Ma’thuf and al-Ma’thuf ‘alaihi, 5) Wawu al-Hal may enter into the 

nominative and the verb sentences with a condition preceded in the 

speech by al-Ma’rifah, after which it is a declarative sentence, 6) Wawu 

al-Isti’naf occurred in the beginning of the resumed sentence, 7) Wawu 

al-I’tiradh may have occurred in the first sentence of the objection to the 

place of her expression. 
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 املقدمة

إن الحروف في اللغة العربية من بعض األمور املهمة لبناء الجملة املفيدة، ألّنها أثر العامل في العربية  

ومما ال يخفى لنا، أن ملعظم الحروف وظائفا نحوية حيث تعمل فيها بعدها  1بين وظائف الكلمات في الجمل.

الرفع   وحروف  الجزم،  وحروف  النصب،  وحروف  الجر،  حروف  الوظائف:  هذه  مثل  ومن  فيه،  وتؤثر 

 2والنصب. 

في الحروف  أحد  الواو  أّن  بالذكر،  الجدير  العطف،  من  بأنها حرف  اشتهرت  العربية، وقد  اللغة 

ذلك، لها عديد من الوظائف في تركيب جمل اللغة العربية، منها: واو العطف، وواو االستئناف، وواو  بجانب  

ُرّب، والواو التي بحسب ما قبلها، وواو االعتراض، وواو الضمير،  املعية، وواو القسم، وواو  الحال، وواو 

التفريق بين الواو للعاطفة والحالية   مشيرا إلى كثرة وظائفها تسبب الطلبة الصعوبة في 3والواو عالمة الرفع.

اِرِق﴾،و  على سبيل املثال في قول هللا تعالى: ﴿ 4واملعية والقسم وهلم جرا، 
َّ
ٱلط ِء و 

ٓ
ا م  التحليل النحوي من   5ٱلسَّ

 6هذه اآلية أن الواو األولى للقسم والجر وأما الثانية للعاطفة. 

بن خطاب رض ي هللا عنه فنجد أن األعرابي   وعندما الحظت أعيننا ما حدث وما دار حول عهد عمر

ِرِكين   
م
ش
ُ م
ٱمل ن   ّمِ ِرٓيء 

ب  نَّ ٱَّللَّ  
 
قد أخطأ في قراءة القرآن بسبب حرف الواو، حين قرأ اآلية في سورة التوبة ﴿أ

 
)مصر: دار املعرفة الجامعية، العربية والوظائف النحوية دراسة في اتساع النظام واألساليب، ممدوح عبد الرحمن الرمالي،   1

 . 20ص.  (،1996
حروف الجر حيث تجر ما بعدها من األسماء، وحروف النصب حيث تنصب ما بعدها من الفعل املضارع، وحروف الجزم تدخل   2

  ه، وحروف الرفع والنصب هما وظيفة الحروف الناسخة التي تنصب املبتدأ وترفع الخبر. على الفعل املضارع فتجزم
- 468م(، ص. 2007هـ/1428الطبعة الرابعة، )بيروت: دار الكتب العلمية،  املعجم املفصل في اإلعراب،طاهر يوسف الخطيب،  3

471  .  

، ص. 2005، 3، العدد: 32العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املجلد  دراسات،فوزية علي عواد القضاة، الواو بين العطف واملعية،  4 

528   . 
  .1سورة الطارق، اآلية:  5
  .564م( ص. 2009هـ/ 1430الطبعة الرابعة، )دار النفائس،  لقرآن الكريم امليسر،إعراب امحمد الطيب اإلبراهيم،  6
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ُهۥ﴾
ُ
ُسول ر  املعنى.   7و  إلى فساد  يؤدي  اللحن  "ورسوِله"، وهذا  في قول  الالم  القضية جاءت    8بكسر  من هذه 

 9وضع علم النحو.  ضرورة

من خالل تلك الرواية السابقة، فأن األعرابي أخطأ في قراءة القرآن بسبب حرف الواو، فالواو في  

لها وظيفة العطف. فقد قرأ األعرابي بكسر الالم ألنه توّهم أن الواو معطوفة على الكلمة التي   تلك اآلية 

تفسد املعنى. أما القراءة الصحيحة عند القّراء    بعدها وهي "املشركين"، فصارت هذه القراءة مخطئة ألنها

ه  
ُ
ه"، ألن الواو فيها معطوفة على الجملة التي بعدها وتقديره: ورسول

ُ
كلهم فهي برفع الالم في قول "ورسول

 10بريٌء من املشركين. 

انطالقا من تلك القضية، يريد الباحث أن يبحث عن وظائف حرف الواو في النحو العربي، ألنها من 

ض حروف كثير الورود، سواء في النصوص الشرعية كانت أم في التراثية، فتكون دراسته على درجة من  بع

األهمية الكبيرة. ومن ثم ستلقي السطور التالية الضوء على هذا املوضوع مبينا في ذلك كل ما يتعلق بوظيفة  

 حرف الواو وتطبيقها في جمل اللغة العربية بحثا شامال. 

 منهج البحث

نوعية هذا البحث هو البحث الكيفي واملكتبي. فأما البحث الكيفي فهو نوع البحوث الذي يحتوي  إن  

تعبير   إلى  ويهدف  الكمية،  واإلحصاءات  األرقام  استخدام  دون  معينة  فكرة  أو  لظاهرة  عميق  تفسير  على 

أما البحث املكتبي  و   11األعراض السياقية الشمولية عبر جمع البيانات باستخدام الباحث نفسه كآلة البحث. 

فهو املحاولة لتناول الصورة من املشكلة الواقعية ويطالع من الكتب والبحث العلمي والنشر وما إلى ذلك 

 

 . 3سورة التوبة، اآلية:   7  

فساد املعنى بكسر الالم ألنه يجعل هللا سبحان وتعالى بريئا من رسوله كما هو بريء من املشركين، انظر إلى كتاب محمد الطيب   8 

 . 37- 36ص. يسر....، إعراب القرآن الكريم املاإلبراهيم، 
قد اتفق العلماء بأن سبب وضع النحو هو كثرة اللحن والخطأ في النطق بالتراكيب والكلمات العربية، انظر في كتاب إبراهيم عبد   9

 . 33م(. ص. 1990الطبعة الثالثة، )مصر: الدار الجماهيرية العربية، النحو وكتب التفسير، هللا رفيده، 

 . 109(، ص. 1984، )تونس: الدار التونسية للنشر، 10ج/ تفسير التحرير والتنوير،شور، محمد الطاهر ابن عا  10 
11 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Suaka 

Media, 2015). p. 8. 
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مما يتعلق بالبحث مباشرا. واستخدم الباحث دراسة نحوية، هي الدراسة ملعرفة البنية النحوية من ناحية  

 لبحث يتركز على بحث حرف الواو بحثا نحويا. وهذا ا 12الكلمة أو الفقرة أو العبارة أو الجملة. 

واستخدم الباحث الطريقة الوصفية في هذا البحث لوصف الظواهر املوجودة في املوضوع املراد  

دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، وتصوير نتائج البيانات املجموعة فيه من الكلمات املعبرة من  

فاعتمد الباحث على هذا املنهج ليصّور    13بطريقة موضوعية.   أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها

واستخدم الوثائق املكتوبة لجمع البيانات من هذا    النظرية العامة عند النحاة عن حرف الواو ووظائفها. 

فيكون الباحث يطالع    14البحث، ألنها من وعاء املعلومات ومصادرها املسجلة في الكتب والنشرات وما غيرها.

نظر في الكتب املتعلقة باملوضوع لنيل البيانات عن نظرية وظائف حرف الواو، نظرا إلى البيانات  ويديم ال

 املهمة من هذا البحث هي وظائف حرف الواو ونظريتها عند النحاة. 

املحتوى  تحليل  منهج  هما:  منهجين،  على  تشمل  الكتابة  هذه  في  البيانات  تحليل  منهج   ويكون 

(Content Analysis)   أو للمفهوم  الدقيق  والتفسير  ما،  وعاء  داخل  املوجودة  املعلومات  عن  البحث  أنه 

بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة.   الصورة، والتعبير عنها  أو  الحديث  أو  النص  في  التي جاءت  املفاهيم 

االستنتاج   يأخذ  ثم  القرآنية،  النصوص  في  املوجودة  الواو  حرف  لتحليل  املنهج  هذا  الباحث  استخدم 

هو    (Deductive Method)واملنهج القياس ي    15الستنباط الصحيح استدالال من ذلك املضمون املستخدم. وا

واستخدم الباحث    16منهج تحليل البيانات من االستنتاج اإلجمالي مبّينا لشرح األمثلة أو الشواهد املعينة،

 

 12 Abdul Chaer, Kajian Bahasa Struktur Internal, Pemakaian dan Pemelajaran, Cetakan kedua, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), p. 59. 

م(  2000-ه 1421رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية، الطبعة األولى، )دمشق: دار الفكر،  13 

  .183ص. 

 .  375ص.  نفس املرجع، 14 

 15 Klaus Krippendorff, Content Analysis an Introduction to Its Methodology, ed. 3rd, (United States of America: 

SAGE Publications, 2013), p. 24.  

 16 Ninit Alfianika, M.Pd., Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 

p. 11.  
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النحاة ثم يصّحها بالحقائق املوجودة  هذا املنهج، ألن هذا البحث يقوم من نظرية وظائف حرف الواو عند  

 عبر النصوص القرآنية. 

 البحث

 مفهوم حرف الواو

إّن الواو من بعض الحروف األبجدية العربية، وهي الحرف السابع والعشرون من حروف املباني، 

والحروف األحادية التي تتركب من حرف واحد. وهي من الحروف الهوامل،   17وكذلك من الحروف الجوف،

ولها كثير من الوظائف النحوية عند النحاة    18ألنها تدخل على االسم والفعل جميعا، وال تختص بأحدهما،

في تركيب جمل اللغة العربية. وذهب النحاة العرب في تصنيفهم للوظائف النحوية لحرف الواو وخصائصها  

 عرابية إلى ما يلي: اإل 

قد رأي فؤاد نعمة أن الواو قد تكون ضميرا أو حرفا، تختص الواو ضمير الجماعة املتصل باألفعال 

وتعرب في محل رفع فاعل، مثل: شكروا، يشكروا، واشكروا. وتختص الحرف على أربعة أوجه، منها: حرف  

 19العطف، والجر، واملعية، والحال.

قول املرادي، إّن الواو قد تكون عاملة وغير عاملة. يعمل حرف الواو  من األهمية بمكان أن نعرف  

االسم والفعل في حالتين من أربعة أقسام، هما: الجر والنصب. الواو العاملة في حالة الجر تقع على واو  

، وأما في حالة النصب تقع على واو املعية والواو التي ينتصب الفعل املضارع بعدها.    20القسم، وواو ُربَّ

 

 . 883(، ص. 1956لويس معلوف، املنجد في اللغة، الطبعة التاسعة عشرة، )بيروت: املطبعة الكاثوليكية،  17

أبو الحسن علي بن عيس ى الرماني النحوي، كتاب معاني الحروف، تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة  18

 . 59م(، ص. 1981ه/ 1401ربية السعودية، دار الشروق: الثانية، )اململكة الع

 . 159- 158، )حبل املتين، دون السنة(، ص. 1فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، الطبعة التاسعة عشرة، ج/ 19

الحسن بن قاسم املرادي، الجنى الداني في حروف املعاني، تحقيق الدكتور فخر الدين قتادة واألستاذ محمد نديم فاضل،  20

 . 153م(، ص. 1992ه/1413الطبعة األولى، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
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وأما الواو غير العاملة فتقع في أقسام كثيرة، منها: الواو العاطفة، واو االستئناف، واو الحال، الواو 

الزائدة، الواو التي بمعنى أو، واو الثمانية، الواو التي هي عالمة الجمع، واو اإلنكار، واو التذكار، الواو التي  

 21راب، واو اإلطالق أو واو اإلشباع، واو اإلبدال.هي ضمير الجمع، الواو التي هي عالمة الرفع في اإلع

 وظائف حرف الواو في النحو العربي

في   العرب  النحاة  وذهب  العربية.  اللغة  جمل  تركيب  في  كثيرة  نحوية  وظائف  لها  الواو  حرف  إن 

  تصنيفهم للوظائف النحوية لحرف الواو وخصائصها اإلعرابية إلى ما يلي: وقد ذكر ابن هشام بأن وظائف 

حرف الواو إحدى عشرة، منها: الواو العاطفة، واالستئنافية، والحالية، وواو املعية، وواو القسم، وواو رب،  

 22والواو الزائدة، وواو الثمانية، وواو ضمير املذكر وعالمة الذكور. 

نخ،   الّسِ قد تكون واو  هي عشرة، وهي  الواوات  أن جمل  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  يرى  ومنهم 

تئناف، والعطف، والقسم، والنداء، وإقحام، واإلعراب، والضمير، والواو في معنى رّب، وتتحول أو، واالس

 23وياء، والواو في موضع بل، والواو املعلولة تقع في األفعال واألسماء.

إحدى   املتعددة، وهي  النحوية  بالوظائف  تقوم  الواو  أن  بابتي،  فوالي  عزيزة  الدكتورة  ترى  ومنهم 

وظ واو وثالثون  االعتراضية،  الواو  اإلطالق،  واو  اإلشباع،  واو  االستئناف،  واو  االبتداء،  واو  منها:  يفة، 

اإلعراب، واو اإللحاق، واو اإلنكار، واو التذكر، واو الثمانية، واو الجماعة، واو املعية، واو الحال، واو رّب، 

و الفارقة، واو الفصل، واو القسم، الواو الواو الزائدة، واو الصرف، واو ضمير الذكور، الواو العاطفة، الوا

الكتابية، الواو التي بمعنى أو، الواو التي هي من بنية الكلمة، الواو التي هي بدل من حرف آخر، الواو التي هي 

 24عالمة الرفع، واو اللصوق، الواو املحذوفة، واو الوقف. 

 

 .   174- 158نفس املرجع، ص.  21

محمد بن صالح العثيمين، مختصر مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري، الطبعة األولى، )الرياض: مكتبة  22

 . 126-125م(، ص. 2006ه/ 1427الرشد، 

الخليل بن أحمد الفراهيدي، الجمل في النحو، املحقق: الدكتور فخر الدين قتادة، الطبعة األولى، )بيروت: مؤسسة الرسالة،   23

 .  284م(، ص. 1985ه/ 1405

 . 1170-1161م(، ص. 1992عزيزة فوالي بابتي، املعجم املفصل في النحو العربي، الطبعة األولى، )بيروت: دار الكتب العلمية،  24
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 أقسام وظائف حرف الواو وخصائصها 

ومن التقسيمات بعدها نستطيع أن نعرف بأن الواو من بعض الحروف األحادية التي لها تنوع في  

الوظائف النحوية. بناء على ذلك، أراد الباحث أن يخصص بحثه عن هذه الوظائف الكثيرة كما ذكره عند  

ئناف، وواو االعتراض. النحاة حول واو القسم، وواو رّب، وواو املعية، وواو العطف، وواو الحال، وواو االست

 كما جاء بيانه من كل وظائف حرف الواو فيما يلي:    

 القسم واو .1

ِسُم أو  
ْ
ق
ُ
هي حرف من بعض حروف الجر التي تعمل االسم للجر متعلقة بفعل محذوف، وتقديره أ

.
ُ
ْحِلف

 
 نحو: وهللِا ألذهبن.  26وتدخل هذه الواو على االسم الظاهر فحسب دون غيره، 25أ

هشام بأن هناك واوين تجّران ما بعدهما في جمل اللغة العربية، إحداهما واو القسم،  يخبر ابن  

وهذه الواو داخلة على االسم الظاهر بخاصة، قد وقعت هذه الواو في أول الجملة العربية، وإن تلتها واو 

العطف.  واو  فهي  ا﴾  27  أخرى  ٰىه  ُضح  و  ِس  مم ٱلشَّ ﴿و  تعالى:  هللا  قول  في  املثل  سبيل  يِن    28، على  ٱلّتِ
و﴿و 

ُتوِن﴾.  يم ٱلزَّ ل خالل هذه األمثلة نجد الواوين، ونستطيع أن نفرق بينهما، بأن الواو األولى واو    29و 
ّ
عندما نحل

 القسم والثانية واو العطف.   

 

 

 

 
. ومحمد بن علي بن 52ص.  م(2000ه/ 1421الطبعة األولى، )القاهرة: مكتبة اآلدب،  مفتاح اإلعراب، محمد أحمد مرجان،  25

تحقيق الدكتور عائض بن نافع بن ضيف هللا العمري، الطبعة األولى، )دار  مصابيح املغاني في حروف املعاني، ن الخطيب املوزعي، إبراهيم ب

 .  525ص.  م(،1993ه/1414املناد للطبع والنشر والتوزيع، 
وية، الطبعة األولى، )عمان: دار دراسة وتحقيق عالء الدين حمكتاب البيان في شرح اللمع البن جني، عمر بن إبراهيم الكوفي،  26

 . 577م(، ص. 2002ه/1423عمار، 
 . 400ص. مغني اللبيب عن كتب األعاريب.....، جمال الدين ابن هشام،  27
  . 1سورة الشمس، اآلية:  28
 .  1سورة التين، اآلية:  29
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 واو رب   .2

يكون  وهي تكون إذا وقعت في ابتداء الكالم وال يكون االسم املجرور بعدها إال نكرة، وفي هذه الحالة 

دائما،  مبتدأ  بعدها  االسم  الهموم   30إعراب  بأنواع  سدوله*علي  أرخى  البحر  كموِج  وليٍل  الشاعر:  كقول 

   31ليبتلي. 

ذهب جمهور البصريين بأن العامل تجر االسم حرف رّب، وليس الواو نفسها، ولكّنها عاطفة. من  

خالفا للكوفيين واملبرد،   32من بعضها. جّراء ذلك، لم يعدها النحاة في أقسام حروف الجر، بل يعد حرف رّب 

 33أن الواو نفسها العاملة الجارة لالسم، ألنها تأتي في بداية الكالم، وليست قبلها جملة تعطف الواو عليها. 

 واو املعية  .3

وهذا الحرف يأتي بعدها االسم   34هي حرف مألوف بالواو التي لها معنى مع، للداللة على املصاحبة. 

، ما   36كون واو املعية مسبوقة بجملة أو بما أو بكيف، وت  35منصوبا، ألنه مفعول معه.  املثل: سرُت والجبل 

؟، كيف أنت والرياضة؟ أو تأتي بمعنى مع إذا دخلت على املضارع املسبوق بنفي أو طلب، املثل:  أنت والدرس 

 
مصابيح املغاني في حروف . ومحمد بن علي بن إبراهيم بن الخطيب املوزعي، 53ص.  مفتاح اإلعراب...،محمد أحمد مرجان،  30

 . 525ص. املعاني...، 
 .  1165ص.  املعجم املفصل في النحو العربي..........،عزيزة فوالي بابتي،  31
ف القسم، وهي: الواو، والباء، ذكر الصنهاجي حروف الجر هي عشرة، منها: من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، الالم، حرو  32

والتاء. وزادها إمام ابن مالك، فأصبحت هذه الحروف عشرين حرفا، وهي: حتى، خال، حاشا، عدا، مذ، منذ، كي، لعل، متى. كما قاله في بيت  

 األلفية:  

 هاك حروف الجر وهي من إلى * حتى خال حاشا عدا في عن على 

ــــذ منذ رب الالم كي واو وتـــــ ــــــتى مــــ ــــ ــــ ــــ ــــعل ومــــ ـــــ ــــ ـــاء ولـ ـــــ ــــ ـــا * والكاف والبــ  ــــ

الطبعة األولى، )الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، متن األجرومية، انظر كتاب أبي عبد هللا محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، 

الطبعة األولى، املجلد الثالث، )الرياض: مكتبة الرشد، فية ابن مالك، شرح أل. ومحمد بن صالح العثيمين، 5م(، ص. 1998ه/ 1419

 . 5ه(، ص. 1434
تحقيق الدكتور حسن موس ى الشاعر، الطبعة الفصول املفيدة في الواو املزيدة، صالح الدين خليل بن كيكلدي العالئي،  33

 .246م(، ص. 1990ه/1410األولى، )عمان: دار البشير، 
 .  310ص.النحو األساس ي...، عمر ودكتور مصطفي النحاس زهران، دكتور أحمد مختار  34
م(، 2011ه/ 1432الطبعة ألولى، )بيروت: درا املحجة البيضاء، نظام الحرف في النحو والصرف، الدكتور موس ى أسعد عجمي،  35

 . 102ص. 
 . 1173ص. املعجم املفصل في النحو العربي.......،  عزيزة فوالي بابتي،  36
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. فعل املضارع بعد الواو من هذا املثل مقروء بفتح، ألن الواو للمصاح ل  س 
ْ
ك
 
ت اِكْر و 

 
بة واملعية، ويكون  ال ُتذ

 وجوًبا. 
ً
ْن مضمرة

 
 37املضارع منصوبا بعدها بأ

فيكون مفعول معه،   ينصب االسم  نوعين: أحدهما  تأتي على  امليعة  واو  أن وظيفة  الواضح  ومن 

بأن واو املعية قد تفيد معنى "مع" إذا انتصب ما بعدها،   38واآلخر ينصب الفعل املضارع. كما ذكر ابن هشام 

﴾، سواء أ اسما ك مم
ُ
ك ء 

ٓ
ا
 
ك ر 

ُ
ش مم و 

ُ
ك ر  مم

 
 أ
ْ
ِمُعٓوا جم

 
أ
 
وسماها واو املفعول معه، أم فعال   39انت الواو كقوله تعالى: ﴿ف

 .﴾ ِبِرين 
م  ٱلصَّٰ

 
ل عم ي  مم و 

ُ
 ِمنك

ْ
ُدوا ه 

ِذين  ج ٰ
َّ
ُ ٱل ِم ٱَّللَّ

 
ل عم ا ي 

َّ  
مل ويضيف الهرمي بأن    40مضارعا منصوبا كقوله تعالى: ﴿و 

حرف الواو قد يعنى "مع"، وأن املفعول معه مقدر بــ"مع" معمول للفعل املتقدم بواسطة الواو. وأنه يجوز في 

نائبة عن مع، وأن الفعل نصب   مواضع منه العطف على ما قبله، والنصب على املفعول معه. وأن الواو 

  41املفعول معه بواسطة الواو. 

 واو العطف .4

التي وردت كثيرا في جمل اللغة العربية. ومما ال يخفي لنا عند ابن جنى،    42وف العطفهي أحد حر 

على سبيل    43أنها هي أقوى حروف العطف، ألنها يعطف بها في اإليجاب والجحد وفي كل نوع من أنواع الفعل،

 والطالُب، وما يكسل األستاذ والطالب.      
ُ
ُم األستاذ

ّ
 املثال: يتعل

ملعنى، ويعرف ابن جني معناها بأنها لها املعنى للجمع بين الشيئين، وإدخال الثاني  واو العطف لها ا

فيما دخل فيه األول من غير تقديم األول وال تأخير الثاني، ويستشهد على ذلك بقول سيبويه "مررُت بزيٍد  

 
. ومحمد أحمد  79(، ص. 2007، )القاهرة: درا النشر للجامعات، 2ج/النحو العربي، الدكتور إبراهيم بركات، انظر كتاب  37

 . 53م(، ص. 2000ه/1421الطبعة األولى، )القاهرة: مكتبة اآلدب، مفتاح اإلعراب، مرجان،  
 . 399.....، ص. مغني اللبيب عن كتب األعاريبجمال الدين ابن هشام،  38
 . 71سورة يونس، اآلية:   39
 .  142سورة آل عمران، اآلية:   40
، )القاهرة: دار السالم،  2تحقيق منصور علي عبد السميع، ج/املحرر في النحو،  عمر بن عيس ى بن إسماعيل الهرمي،  41

 .  835م(، ص. 2005ه/ 1426
حروف العطف هي حروف تعطف ما بعدها على ما قبلها، وهي عشرة، منها: الواو، والفاء، وثم، وأو، وإّما، وحتى، وأم املتصلة،  42

 . 314ص. النحو األساس ي...، النحاس زهران،  وبل، ولكن، وال. انظر في كتاب دكتور أحمد مختار عمر ودكتور مصطفي
 .  295ص. كتاب البيان في شرح اللمع البن جني......، عمر بن إبراهيم الكوفي،  43
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عد ذلك. وذهب  وعمٍرو" بأن التأويل هنا يحتمل مرورين، فقد يحتمل أنه مر بزيد، وانقطع ثم مر بعمرو ب

اِفِق   ر 
م 
ٱمل ى 

 
ِإل مم 

ُ
ك ِدي  يم

 
أ و  مم 

ُ
ك ُوُجوه   

ْ
وا

ُ
ِسل

م
ٱغ

 
﴿ف الكريم:  كتابه  في  هللا  يقول  حيث  للترتيب،  أنها  وثعلب  الفراء 

 .﴾ ِنِۚ يم ب  عم
 
ك
م
ى ٱل

 
مم ِإل

ُ
ك
 
ُجل رم

 
أ مم و 

ُ
 ِبُرُءوِسك

ْ
ُحوا س  ٱمم إن الواو في هذه اآلية داللة على الترتيب في الوضوء، بدء من    44و 

    45 غسل الوجه ومرورا باليدين ثم مسح الرأس ووصوال إلى غسل الرجلين. 

ُه  
ن ٰ يم نج 

 
أ
 
أما عند ابن هشام فواو العطف تعنى مطلق الجمع، فتعطف الش يء على مصاحبه، نحو: ﴿ف

ِة﴾،  ِفين  ب  ٱلسَّ
ح ٰ صم

 
أ ﴾، 46و  ِهيم  ر ٰ ِإبم ا ُنوًحا و  ن 

م
ل س  رم

 
دم أ ق 

 
ل ِلك  ُيوِحٓي وعلى ال  47وعلى سابقه نحو: ﴿و 

ٰ 
ذ
 
حقه نحو: ﴿ك

،﴾ ِلك  بم
 
ِذين  ِمن ق

َّ
ى ٱل

 
ِإل ك  و  يم

 
مشيرا على هذا القول، إذا قيل: "قام زيٌد وعمٌرو"، احتمل ثالثة معان: منها:   48ِإل

 49للمعية راجح، وللترتيب كثير، ولعكسه قليل. 

النحو   في  املفصل  املعجم  في كتابها  بابتي  فوالي  بعض  ذهبت عزيزة  العاطفة من  الواو  أن  العربي، 

الحروف العاطلة التي ال تؤثر فيما بعدها من ناحية الرفع والنصب والجر، وتفيد هذه الواو العاطفة مطلق 

الترتيب   تدل على  بينهما، وقد  املعنى  في  املطلق  واملعطوف عليه، واالشتراك  املعطوف  بين  املعنى  في  الجمع 

 50واملصاحبة، وقد تفيد التقسيم. 

  

 
 . 6سورة املآئدة، اآلية:   44
 .297-295ص. كتاب البيان في شرح اللمع البن جني...، عمر بن إبراهيم الكوفي،  45
 . 15سورة العنكبوت، اآلية:  46
 . 26يد، اآلية: سورة الحد  47
 .  3سورة الشورى، اآلية:  48
 .391ص. املرجع السابق، جمال الدين ابن هشام،  49
 . 1167ص. املرجع السابق، عزيزة فوالي بابتي،  50
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 واو الحال  .5

تقوم الواو بوظيفة الحال، وهي البد أن تجيء بعدها جملة تكون في موضع الحال من ذي حال، سواء  

 .
ً
فعلية أم   

ً
اسمية الجملة  خبرية   51كانت  جملة  من  بعدها  الجملة  تكون  أن  الحالية  الواو  هذه   52وتشترط 

 والجملة الفعلية. 

  
ُ
، والطالُب سامٌع وكانت هذه الواو الحالية الرتباط الجملة الحالية بصاحبها، املثل: يشرُح األستاذ

ر ج  غالُمهُ قام  أٌب  
 
قد خ . فالواو في هذه العبارة وقعت بين صاحب الحال والحال. صاحب الحال هو فاعل و 

 د الواو. الذي وقع في الجملة قبل الواو، وأما الحال هو الجملة التي وقعت بع

كلنا على علم بأن الجملة في الواو الحالية البد أن تكون اسمية أو فعلية، فإن كانت اسمية فتجيء  

 على ثالثة أقسام: 

بالواو وفيها ضمير يعود على صاحب الحال، وهذه الحالة أكثر ورود في الجملة  أحدها: أن تكون 

الجملة بعد الواو فيها ضمير يعود على الفاعل  االسمية، املثل: جاء زيد وهو ضاحك، أو جاء وهو يضحك. ف

 أو صاحب الحال.

والثاني: أن تحذف الواو ويكتفى بالضمير الرابط، املثل: جاء زيٌد وجُهُه مسُروٌر. هذه العبارة تحذف  

 الواو في الجملة االسمية الثانية وهي "وجُهُه مسُروٌر"، ويكتفى بإتيان الضمير العود إلى صاحب الحال.

على  والثال دل  املثل  هذا  طالعة.  والشمس  زيد  جاء  املثل:  بالواو،  ويكتفى  الضمير  يحذف  أن  ث: 

 الجملة الحالية بعد الواو بدون وجود الضمير الذي يعود إلى صاحب الحال.

 
تحقيق أحمد محمد الخراط، )دمشق، مطبوعات  رصف املباني في شرح حروف املعاني، إمام أحمد بن عبد النور املالقي،   51

 .  417ص. ، ، دون السنة(مجمع اللغة العربية
الجملة الخبرية هي كالم يحتمل الصدق أو الكذب، وتقسيمها إلى قسمين، هما: الجملة االسمية والجملة الفعلية، انظر في كتاب  52

 .   28- 27م(، ص. 2012ه/1433الطبعة األولى، )بيروت: دار ابن حزم، دروس البالغة، حفني ناصيف وأصحابه، 
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وأما الجملة الفعلية، فإن كان الفعل ماضيا مثبتا أن يؤتى بالواو وقد، سواء كان في الجملة ضمير  

ى سبيل املثل: جاء زيد وقد قض ى حاجته، وجاء زيد وقد طلعت الشمس. وكذلك إذا كان عائد أو لم يكن، عل

م أحدا.
ّ
 53الفعل منفيا فالزم بإتيان الواو فحسب دون حرف قد، املثل: ذهب  محمٌد وما كل

وإن كان الفعل مضارعا مثبتا، فال يؤتي بالواو، ولكن البد فيه من ضمير رابط يعود على ذي الحال،  

بالواو وحذفها.  بين اإلتيان  زيٌد يضحُك. وإن كان منفيا، فيجوز االختيار  إال في فعل املضارع   54املثل: جاء 

 .
ْ
ا تستيقظ

ّ  
ا، فاألفصح اقترانها بالواو فحسب، املثل: زرُتك ومل

َّ  
ْم أو مل

 
ــ ل       55املنفي بـ

 واو االستئناف  .6

وتكون تلك الجملة غير متعلقة بما    56الكالم،  وهي تقع بعدها الجملة االستئنافية التي يستأنف بها 

مَّ    57قبلها في املعنى، 
ُ
تعالى: ﴿ث وتدخل على الجملتين، منهما: الجملة االسمية والفعلية. فمن االسمية قوله 

  
ۖ
ال ج 

 
أ ٰىٓ  ض  

 
ٌل  ق ج 

 
أ ُهۥ﴾و  ِعند  ى  مًّ س    58مُّ

ممِۚ
ُ
ك
 
ل ن   ّيِ

ُنب  ِ
ّ
﴿ل تعالى:  قوله  مثل  الفعلية  أمثلة  ومن  ُنِقرُّ ،  ِفيو  ا      م  اِم  ح  رم

م 
ٱأل

ُء﴾
ٓ
ا
 
ش

 
. هذه الواو تورد في أّول الكالم وال يصح عطفه على ما قبله. بناء على ذلك، اشتهرت هذه الواو بحرف 59ن

وزيٌد    60االبتداء،  خرجُت،  املثل:  املعنى،  له  وليس  مرفوع  بعدها  الجملة  وتكون  الكالم  ابتداء  في  تقع  ألنها 

 61جالٌس. وسميت واو االستئناف لئال يتوهم أن ما بعدها من املفردات معطوف على ما قبلها. 

  

 
 . 159-155ص. الفصول املفيدة في الواو املزيدة...،  كيكلدي العالني،  صالح الدين خليل بن 53
 156ص. نفس املرجع،  54
 .  1163ص.  املعجم املفصل في النحو العربي..........،عزيزة فوالي بابتي،  55
الجملة االستئنافية هي الجملة تأتي في أثناء الكالم منقطعة عما قبلها صناعيا الستئناف كالم جديد، فهي البد أن يكون قبلها  56

كالم تام، وقد تدخل عليها أحرف االستئناف على سبيل املثال حرف الواو، وهذه الجملة تشكل على نوعين في الجمل اللغة العربية، أحدهما  

ية الكالم، كقول: "أخوك مسافر" و"حضر محمود"، والثاني الجملة املنقطعة عما قبلها، كقول: "مات فالٌن رحمه هللا"، انظر في  الجملة في بدا

 .38م(، ص. 1989ه/ 1409الطبعة الخامسة، )سورية: دار القلم العربي،  إعراب الجمل وأشباه الجمل،كتاب فخر الدين قباوة، 
 . 1161ص.  ملفصل في النحو العربي..........،املعجم اعزيزة فوالي بابتي،  57
 .  2سورة األنعام، اآلية:  58
 . 5سورة الحج، اآلية:   59
   .  285ص.  الجمل في النحو...،الخليل بن أحمد الفراهيدي،  60
 .  163ص. الجنى الداني في حروف املعاني......، الحسن بن قاسم املرادي،  61
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 واو االعتراض .7

 62التي ال محل لها من اإلعراب،هي التي تأتي في أول الجملة املعترضة متصلة بها بين كالمتين، وهي  

    –مثل: كان خالٌد  
ُ
 النشيط

ُ
رساما بارعا. وتورد هذه الواو قبل "ال سّيما" في غلبة األحيان، على    –وهو التلميذ

رم  63سبيل املثل: أكرم الفتياِت، والسّيما املهذبة. 
م 
ٱأل ِت و  و ٰ م ٰ ُد ِفي ٱلسَّ مم ح 

م
ُه ٱل

 
ل ِض  وجاء املثل في قول هلل تعالى: ﴿و 

 ،﴾ ِهُرون 
م
ِحين  ُتظ ا و  ِشيًّ ع  ُه   64و 

 
ل الواو في هذه اآلية لها وظيفة كواو االعتراض، ألنها تقع في الجملة املعترضة ﴿و 

 .﴾
ِبُحون  ِحين  ُتصم  و 

ُسون  ِ ِحين  ُتمم
ن  ٱَّللَّ

ح ٰ ُسبم
 
ُد﴾، وهي معترضة بين متعاطفين من اآلية قبلها: ﴿ف مم ح 

م
 ٱل

بين  والجملة املعترضة هي الواقع بين شيئين إلفادة الكالم تقوية وتشديدا أو تحسينا، وهي تقع  ة 

الفعل وفاعله أو مفعوله، والشرط وجوابه، والقسم وجوابه، واملبتدأ وخبره، واملوصوف وصفته، واملوصول 

مستقلتين،   جملتين  وبين  ومنفيه،  النفي  وحرف  الناسخ،  والحرف  واملجرور،  والجار  واملضافين،  وصلته، 

ُ    65قترانها بالواو والفاء وال تقترن بـ"ثم"، ويجوز ا ٱَّللَّ ة و  اي  ان  ء 
 
ك  مَّ

ً
ة اي   ء 

ٓ
ا ن 
م
ل دَّ ا ب 

 
ِإذ كما في مثال قول هللا تعالى: ﴿و 

ِر﴾.
 
ت نت  ُمفم

 
 أ
ٓ
ا م   ِإنَّ

ْ
ٓوا

ُ
ال
 
ُل ق ّزِ

 
ا ُين ُم ِبم 

 
ل عم

 
 66أ

 ُ ٱَّللَّ ُل"، هذه الواو عندما نحلل حول تلك اآلية السابقة، فنجد حرف الواو في اللفظ "و  ّزِ
 
ا ُين ُم ِبم 

 
ل عم

 
 أ

ُل" اعتراض   ّزِ
 
ا ُين ُم ِبم 

 
ل عم

 
ُ أ ٱَّللَّ لها وظيفة واو االعتراض، ألنها تقع في بداية الجملة املعترضة، فقول هللا تعالى: "و 

 بين الشرط وجوابه 

 . 

 
 .471ص. اإلعراب....، املعجم املفصل في طاهر يوسف الخطيب،  62
 .  1162ص. املعجم املفصل في النحو العربي..........، عزيزة فوالي بابتي،  63
  .  18سورة الروم، اآلية:   64
 . 201م(، ص. 2010الطبعة األولى، )مصر: األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، الربط في اللفظ واملعني، محمود عكاشة،  65
 .  101سورة النحل، اآلية:  66
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 خاتمةال

  كلمة  إلى تدخل  قد التي ولألفعال  لألسماء املشتركة الحروف بعض  من الواو حرف بأن  النحاة ذهب

  ثالثة  من   حالتين  في  والفعل  االسم  الواو  تعمل  عاملة،  وغير  العاملة  حرف  بوظيفة   وتقوم   والفعل،  االسم

  النصب   حالة   في  وأما  رّب،  وواو  القسم،   واو  على  تقع   الجر   حالة   في  العاملة   الواو  والنصب،  الجر  هما:   أقسام،

  واو  االستئناف،  واو  العطف،  واو  منها:   كثيرة،  أقسام  في  فتقع  العاملة  غير  الواو  وأما  املعية.   واو  على  فتقع

 االعتراض. واو الحال،

  وهي  القسم:   واو  (1  يلي:   فيما  وهي   األخرى،  بالوظائف  تتميز  التي  خصائص  الواو  حرف  وظائف   كل   إن

  في  تقع وهي  رب:  واو (2 م. القس بواو املجرور واملعرفة الظاهر االسم  كلمة وبعدها العربية الجملة أول  في تقع

 أو   بــ"ما"  أو  بجملة  مسبوقة  وهي  املعية:   واو  (3  رّب.   بواو  املجرور  النكرة  اسم  وبعدها  العربية  الجملة  أول 

  املضارع.   الفعل  ونصب   معه  مفعول   إعراب  على  االسم  نصب   منهما:   نوعين،  على  الوظيفة   هذه  وتأتي  بــ"كيف"،

  الفعل، على والفعل  االسم، على االسم يعطف وقد  واملعطوف،  عليه املعطوف بين  تقع  وهي العطف:  واو (4

  ُنصب   إذ  عليه،   املعطوف   نظر  على  الواو  هذه  بعد   الكلمة  إعراب  وكان   الجملتين.   وبين   الجملة،  شبه   وبين

  والفعلية،   االسمية  الجملة  على  تدخل  وهي  الحال:   واو  (5  ذلك.   إلى  وما  املعطوف  فنصب  عليه  املعطوف

  بين   ووقعت  إنشائية.   وال   خبرية  جملة   بعدها  وتكون   معرفة،  باسم   الكالم  في   مسبوقة  لواوا  هذه   وتشترط

  بما  متعلقة  غير  الجملة  وتلك   املستأنفة،  الجملة  أول   في  وردت  وهي  االستئناف:   واو  (6  والحال.   الحال   صاحب

 تقع  وهي  االعتراض:   واو  (7  والفعلية.   االسمية  الجملة  على  تدخل  وقد  قبله.   ما  على  يعطف  وال  املعنى،  في  قبلها

  والفعلية.  االسمية الجملة على  تدخل وقد اإلعراب.  من لها محل ال املعترضة الجملة أول  في

 ملراجع ا

 القرآن الكريم 

 الطبعة الرابعة. دار النفائس.  إعراب القرآن الكريم امليسر. م.2009هـ/ 1430اإلبراهيم، محمد الطيب. 
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