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 بسم هللا السحمه السحيم

 سوزة البقسة

 " و "

 ا .معطوف على الذي قبله العطف , و اجلملة اليت بعدىمن حروف االواو 
 

 : الفرق بٌن واو العطف و  واو االستينافية
 الواُو العاطفة:

, حنو )فأجنيناُه ومعناىا ُمطلق اجلمع, فتعطف الشيء على ُمصاحبو وجتمُع بيَنهما, وال ُيشرتَط الرّتتيب بل قد جيوزُ 
سابِِقو حنو: )ولقْد أرسلنا نُوحاً وإبراىيم( وعلى الحقو حنو: )كذلَك يُوحى إليَك واىل الذيَن  وأصحاَب الّسفينِة(, وعلى

َوِإبْ رَاِىيَم َوُموَسى  َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيٌَِّن ِميثَاقَ ُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوحٍ  :تعاىل (, وقد اجتمع ىذان الَعْطفاِن يف قولِو من قبلك
يثَاقاً َغِليظاً )األحزاب :  ُهم مِّ أو  وجيوز أن يكون بٌن ادلعطوِف وادلعطوِف عليو تقاربٌ .  ( َٚوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأَخْذنَا ِمن ْ

رسلٌن( فإن رّده إىل أّمو بُعيَد إلقائو يف اليّم, وأمّ 
ُ

ا إرسالو فعلى رأس أربعٌن تراٍخ, حنو )إنا راّدوُه إليِك وجاعلوُه من ادل
  سنة,

 
ْىُر َوَما ذَلُم ِبَذِلَك ِمنْ  نْ َيا ََنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ  ( ٕٗ ِعْلٍم ِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنُّوَن )اجلايية : َوقَاُلوا َما ِىَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَجاِعُل الَِّذيَن ات َّبَ ُعوَك فَ ْوَق الَِّذيَن َكَفُرواْ ِإىَل يَ ْوِم اْلقِ  َراِفُعكَ  ُمتَ َوفِّيَك وَ ِإْذ قَاَل الّلُو يَا ِعيَسى ِإِّنِّ  َياَمِة ِإََلَّ َوُمَطهِّ

َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُفوَن )آل عمران :   ( ُُ٘٘ثَّ ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بَ ي ْ
 
 
 

 وتتميّ ُز الواُو العاطفُة وتنفرُد عن سائر أحرف العطف بأحكاٍم, منها:
ف الشيء على سابِقو, أو تعطَفو على احتماُل معطوفها للمعاِّن الثالية السابقة: أن جتمَع بٌن ادلتعاطفٌِن أو تعط -

 الحِقو
 اقرتاهنا بإّما حنو )إما شاكراً وإما كفوراً(. -
َوَما أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكم بِالَّيِت تُ َقرُِّبُكْم اقرتاهنا بال إن ُسِبَقت بنفي, حنو ما قام زيٌد وال عمٌرو, ومنو قولُو تعاىل: ) -

زيٌد وال عمرو, وإَنا جاز )وال الّضاّلٌن( ألن "غًن" تدّل على معىن الّنفي  , وال جيوز حنو: قام ( ِٖٚعنَدنَا زُْلَفى)سبأ : 
 ]غًن ادلغضوب عليهم[ معىن النفي.

ن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّو َوَخاََتَ النَِّبيٌَِّن )األحزاب اقرتاهنا بلكن حنو ) - ٌد أَبَا َأَحٍد مِّ , أي ولكن  (  ٓٗ: مَّا َكاَن ُُمَمَّ
 كان رسوَل اهلل.

عمرو. وىذا دليٌل على عدِم إفادِِتا الرّتتيَب بالّضرورة,  عطف ما ال يستغىن عنو كاختصَم زيٌد وعمرو, واشرتَك زيٌد و -
 ومن ذلك: جلسُت بٌن زيٍد وعمرٍو,
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, (  ْٕٛييِتَ ُمْؤِمناً َولِْلُمْؤِمِنٌَن َواْلُمْؤِمَناِت )نوح : َربِّ اْغِفْر َل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل ب َ عطف العام على اخلاص حنو ) -
 اآلية.  ( ٚ)األحزاب :  النّبّيٌَن ميثاقَ ُهم ومنَك ومن نوح( وعطف اخلاّص على العاّم, حنو: )وإْذ أخْذنا من

َا َأْشُكو بَ ثِّي وَ  عطف الشيء على ُمرادفو, حنو ) -  ٙٛأَْعَلُم ِمَن الّلِو َما اَل تَ ْعَلُموَن )يوسف : ُحْزِّن ِإىَل الّلِو وَ  قَاَل ِإَنَّ
م ورمحٌة(, وحنو )(  ,( ٚٓٔاَل تَ َرى ِفيَها ِعَوجاً َواَل أَْمتاً )طو : , وحنو )أولئَك عليهْم صلواٌت مْن رِّبِّ

مسعود, رضي اهلل  النُّهى( ]رواه مسلم يف صحيحو عن ابنِ  وقولو عليو الصالة والسالم: )لِ يَ لِ ين منكم َذوو األحالم و
 عنو[

 
 

 واو االستئناف:
إّما امسية أو  واو االستئناف, وىي الواو اليت يكون بعدىا مجلة غًن متعلقة مبا قبلها يف اإلعراب. وتكون ىذه اجلملة

ن ِطٌٍن ُُثَّ فعلية. فمن أمثلة االمسية قولو تعاىل " ىَأَجٌل مُّ  َقَضى َأَجاًل وَ  ُىَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ". ( ِٕعنَدُه )األنعام :  سمِّ
َ َلُكْم الفعلية ) ومن أمثلة ى )احلج :  نُِقرُّ يف  وَ  لُِنبَ ٌنِّ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما , " ( ٘اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء ِإىَل َأَجٍل مَُّسمِّ َربُّ السَّ

نَ ُهَما فَاْعُبْدُه َواْصَطِبْ لِِعَباَدتِِو َىْل تَ عْ  نَساُن  يّاً َلُم َلُو مسَِ بَ ي ْ  " . وىو كثًن.( ٙٙ-٘ٙ)مرَي : ...... َويَ ُقوُل اإْلِ
لئال يتوىم أن ما  وىذه الواو تدخل على اجلمل ال على ادلفردات, وىي غًن الواو العاطفة. وإَنا مسيت واو االستئناف,

 بعدىا من ادلفردات, معطوف على ما قبلها.
 )واتّقوا اهللَ ويعلُِّمُكم اهللُ(ومن األمثلة أيضا: 

 فالواو االستئنافية تدُخُل على اجلملِة االمسّية أو الفعلّية الستئناف معىن جديد ولكّن ما بعَد واو االستئنافِ 
 , أّما الواو العاطفة فتدخل على ادلفرداِت واجلمل لتعطف ما بعدىا على منقطٌع من الّناحيِة اإلعرابّية عّما قبَلو

 ها وُتشرَِكو يف اإلعراِب وادلعىن ما قبل
 
 

_______________ 
 

 تطبيقاٌت إعرابّيٌة على ادلوضوع الّساِبق
 

َماء َوالَ يَْدُخُلوَن اجلَْ  َها الَ تُ َفتَُّح ذَلُْم أَبْ َواُب السَّ بُواْ بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُرواْ َعن ْ  نَّةَ ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ
ن َجَهنََّم ِمَهادٌ َٓٗكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْجرِِمٌَن} َسمِّ اخْلَِياِط وَ َحَّتَّ يَِلَج اجلََْمُل يف   { ذَلُم مِّ

 { َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاتِ َٔٗوِمن فَ ْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك جَنْزِي الظَّاِلِمٌَن}
 { َونَ َزْعَنا َما يِف ٕٗجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَن}اَل ُنَكلُِّف نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب ا

ْن ِغلٍّ جَتْرِي ِمن ََتِْتِهُم األَنْ َهاُر َوقَاُلواْ احلَْْمُد لِّلِو الَِّذي َىَدانَا ذِلَ َذا َوَما ُكنَّا  ُصُدورِِىم مِّ
 حلَْقِّ َونُوُدواْ أَن تِْلُكُم اجْلَنَُّة أُورِيْ ُتُموَىالِنَ ْهَتِدَي َلْوال َأْن َىَدانَا الّلُو َلَقْد َجاءْت ُرُسُل رَب َِّنا بِا

 { ]سورة األعراف[ٖٗمبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن}
 



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 سوزة البقسة 

   

 

 www.alehsaan.com                          mrrafiq@dr.comاالستاذ محمد زفيق                            

- 3 - 

 الواوات الواردة يف اآليات السالفة:
َماء َوالَ يَْدخُ  َها الَ تُ َفتَُّح ذَلُْم أَبْ َواُب السَّ بُواْ بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَ ُرواْ َعن ْ  ُلوَن اجْلَنَّةَ ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ

 { ذَلُم مِّن َجَهنََّم ِمَهادٌ َٓٗحَّتَّ يَِلَج اجلََْمُل يف َسمِّ اخْلَِياِط وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْجرِِمٌَن}
 { َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت الَ ُنَكلِّفُ َٔٗكَذِلَك جَنْزِي الظَّاِلِمٌَن} َوِمن فَ ْوِقِهْم َغَواٍش وَ 

 { َونَ َزْعَنا َما يِف ُصُدورِِىمْٕٗفساً ِإالَّ ُوْسَعَها أُْولَ ِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَن}ن َ 
ْن ِغلٍّ جَتْرِي ِمن ََتِْتِهُم األَنْ َهاُر َوقَاُلواْ احلَْْمُد لِّلِو الَِّذي َىَدانَا ذِلَ َذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِديَ   مِّ

 انَا الّلُو َلَقْد َجاءْت ُرُسُل َرب َِّنا بِاحلَْقِّ َونُوُدواْ أَن تِْلُكُم اجْلَنَُّة أُورِيْ ُتُموَىا مبَا ُكنُتمْ َلْوال أَْن َىدَ 
 { ]سورة األعراف[ٖٗتَ ْعَمُلوَن}

 
 واستكَِبوا عنها: الواو حرف عطف, عطفت استكِبوا على كّذبوا -
 ون على التفّتحوال يدخلون اجلّنة: الواو عاطفة, عطفت ال يدخل -
من الناحية اإلعرابية وليس من  وكذلك جنزي اجملرمٌن: الواو استئنافية ألهّنا اسُتؤِنَف ِّبا كالٌم جديد بعد كالم منقطع -

 الناحية ادلعنوية, والّدليل على ذلك أهنا استئناف بعد وقف
 ّية,ومن فوقهم غواش: الواو عاطفة, عطفت مجلة "من فوقهم غواٍش", وىي مجلة امس -

 على مجلة امسّية سابقة وىي "ذلم من جهنم مهاد"
من الناحية اإلعرابية وليس من  وكذلك جنزي الظّادلٌن: الواو استئنافية ألهّنا اسُتؤِنَف ِّبا كالٌم جديد بعد كالم منقطع -

 وقف الناحية ادلعنوية, والّدليل على ذلك أهنا استئناف بعد
 كالم جديد منقطع عّما قبَلو صناعة وإعرابا ال معىن  والذين آمنوا: الواو استئنافية : -
 وعملوا الصاحلات: عملوا معطوف على آمنوا, فالواو عاطفة -
 ونزعنا... : مجلة استئنافية والواو استئنافية أيضا -
 وقالوا احلمد هلل... : مجلة معطوفة على مجلة "ونزعنا" فالواو عاطفة جلملة على مجلة -
 وال أن ىدانا اهلل: "ما كنا لنهتدي" معطوفة على "احلمد هلل..."وما كنا لنهتدي ل -
 ونودوا...: مجلة استئنافية تدّل على انتقال ادلشهد واستئناف كالم جديد -
 
 
 
 

 ىذا ..... 
 و أسأل اهلل التوفيق و السداد و اهلل أعلم بالصواب

 و صلى اهلل على حبيبو سيدنا ُممد و على آلو و صحبو أمجعٌن
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و  مؤمنون بالغيبريه ال

 يقيمون الصالة


