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ثجسيد البحث
َزا البحث ي هذف إلى مػشفت حشف واو الػؿف في اللغت الػشبُت غىذ الىحىٍحن و اظخػماالتها
في ظىسة اإلالً في الجضء الخاظؼ والػششًٍ مً اللشآن الىشٍم .وكام الباحث بخلعُم اإلاىاهج
إلى مىهجحن  :ألاوٌ  :مىهج اظخلشاء اإلاىاد و حمػها ،و َزا ًذٌ غلى أن الباحث ًلىم باظخلشاء
مطادس البُاهاث وحمػها .و الثاوي :مىهج جحلُل اإلاىاد ،و َزا الزي ًلىم الباحث بخبُحن
آلاًاث التي جخػمً واو الػؿف في ظىسة اإلالً ،زم إحطاء اظخػماالث واو الػؿف في ظىسة
اإلالً مؼ جبُِنها و اظخيخاحها.ومً هدُجت البحث غً َزٍ اللػاًا وهي  :واو الػؿف حعخػمل
في ظىسة اإلالً فلذ وسدث ( 02غششون) مشة ،و ٌعخػمل َزا الحشف ٌػؿف الاظم غلى
الاظم ،و حػؿف الجملت الفػلُت غلى الجملت الفػلُت ،و حػؿف الجملت الاظمُت غلى الجملت
الاظمُت.
الكلمات السئيسية  :واو الػؿف ،الاظخػماالث اللغىٍت ،ظىسة اإلالً
أ .املقدمة
واللغت الػشبُت هي اليلماث التي ٌػبر بها الػشب غً أغشاغهم .وكذ وضلذ إلُىا مً
ؾشٍم الىلل .وحفظها لىا اللشآن الىشٍم وألاحادًث الششٍفت ،وما سواٍ الثلاث مً مىثىس
الػشب مىظىمهم 1.وإلاا خش ي أَل الػشبُت مً غُاغها ،بػذ أن اخخلؿىا باألغاحمّ ،
دوهىَا في
اإلاػاحم (اللىامِغ) ّ
وأضلىا لها أضىال جحفظها مً الخؿأ .و حعمى َزٍ ألاضىٌ الػلىم

الػشبُت.

0

فالػلىم الػشبُت هي الػلىم التي ًخىضل بها إلى غطمت اللعان والللم غً الخؿأ.
وهي زالزت غشش غلما :الطشف و ؤلاغشاب (وٍجمهما اظم الىحى) و الشظم (الػلم بأضىٌ هخابت

1مطؿفى الغالًُني ،حامؼ الذسوط الػشبُت( ،ج ;1.ؽ ،09 .بحروث :ششهت ابىاء ششٍف ألاهطاسي-ٌ 1111 ،
 1991م) ،ص.7 .
0مطؿفى الغالًُني ،حامؼ الذسوط الػشبُت ،ص.7 .
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اليلماث) واإلاػاوي والبُان والبذٌؼ والػشوع واللىافي و كشع الشػش والاوشاء والخؿابت
3

وجاسٍخ ألادب و متن اللغت .وأَم َزٍ الػلىم هي الطشف و الىحى.
ّ
اظخلش غلماء الىحى غً ؾشٍم الخدبؼ غلى أن اليلمت الػشبُت ال جخشج غً زالزت
أكعام اظم وفػل و حشف ،حتى ,وإن وحذها بػؼ الػلماء مً هاكش َزا ولم ًشع به -هما
ظجري الحلا -خطت فُما ًخظ اللعم الثالث أي الحشف ،وَى في الػشبُت زالزت أهىاع حشوف
اإلاباوي ،والحشوف التي هي أبػاع الىالم ،وأخحرا حشوف اإلاػاوي.
وكذ اخخلف الػلماء في معابل جخطل باللغت الػشبُت ووغػها و مػاهيها و
اظخػمالها ،ووان لهزا الاخخالف أزش في الاخخالف في الخفشَػاث .ومً َزٍ اإلاعابل مػاوي
الحشوف ،ألن الػلماء اخخلفىا في مػاوي حشوف هثحرة في اللغت الػشبُت ،ووشأ غً َزا
الاخخالف في الخفشَؼ 1.فمً َزٍ الحشوف اخخاس الباحث حشفا منها وهي الىاو.
حشف الىاو َى حشف مً حشوف اإلاػاوي أحادًت البيُتً ،يىن غامال و غاؾال،
وجىلعم إلى خمعت غشش كعما وهي .)1:واو الػؿف )0 ،و واو الاظخئىاف )3 ،و واو الحاٌ
الذاخلت غلى الجملت الاظمُت )1 ،و واو اإلافػىٌ مػه )1 ،و واو الطشف )6 ،و واو اللعم)7 ،
و واو سب )8 ،والىاو الضابذة )9 ،و واو الثماهُت )12 ،و واو الذاحلت غلى الجملت اإلاىضىف بها،
 )11و واو غمحر الزوىس )10 ،و واو غالمت اإلازهشًٍ في لغت ؾيئ )13 ،و واو ؤلاهياس )11 ،و واو
الخزهش )11 ،و واو اإلابذلت مً َمضة الاظخفهام اإلاػمىم ما كبلها

1

و رهش في معجم حشوف اإلاػاوي في اللشآن الىشٍم أن حشف الىاو ًىلعم إلى ظبػت
أكعام وهي  )1 :واو الػؿف )0 ،واو الابخذاء أو الاظخئىاف )3 ،واو الحاٌ )1 ،واو اللعم)1 ،
واو اإلاػُت )6 ،واو الاغتراع )7 ،الىاو الخىهُذًت 6.ومً أكعام الىاو اإلازوىسة اخاس الباحث
وحذا منها وهي واو الػؿف.

3مطؿفى الغالًُني ،حامؼ الذسوط الػشبُت ،ص.8 .
1هجم الذًً الحاج غبذ الطفا ،بحث لغىي في ألالفاف الػشبُت( ،ؽ1.؛ حبىجذ :سبني فشَغ 0211 ،م) ،ص.1 .
1ؤلامام أبي دمحم غبذ هللا حماٌ الذًً بً ًىظف بً أحمذ ببن َشام ألاهطاسي اإلاطشي ،مغني اللبِب غً هخب
ألاغاسٍب( ،ج0.؛ بحروث :اإلاىخبت الػطشٍت ،د.ط) ،ص.073 – 062 .
6دمحم حعً الششٍف ،معجم حشوف اإلاػاوي في اللشآن الىشٍم( ،ج ،3.ؽ1 .؛ بحروث :مؤظعت الشظالت/ٌ 1117 ،
 1996م) ،ص.1111 .
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ب .البحىث
 .1التعسيف بىاو العطف
و هي أبشص حشوفه حمُػا؛ كاٌ اإلااللي-سحمه هللا( -هي أم حشوف الػؿف لىثرة
اظخػمالها ودوسَا فُه) 7.وهي أضل حشوف الػؿف -هما كاٌ ؤلامام ابً ٌػِش سحمه هللا -و
الذلُل غلى رلً أنها ال ُج ُ
ىحب إال الاشتران بحن شِئحن فلـ في حىم واحذ ،وظابش حشوف
ّ
الػؿف جىحب صٍادة حىم غلى ما جىحبه الىاو .أ ال جشي أن "الفاء" جىحب الترجِب ،و "أو"
ّ
الشً و غحرٍ ،و "بل" ؤلاغشابّ .
فلما واهذ َزٍ الحشوف فيها صٍادة مػنى غلى حىم الىاو،
ضاسث الىاو بمجزلت الش يء اإلافشد ،وباقي حشوف الػؿف بمجزلت اإلاشهب مؼ اإلافشد ،فلهزا ضاسث
الىاو أضل حشوف الػؿف 8.أي ّأن (الىاو) ال جىحب إال الاشتران بحن اإلاخػاؾفحن ،بخالف
حشوف الػؿف ألاخشي فئنها جىحب حىما آخش باإلغافت إلُه ،وَزا ما حػلها أضال لهاّ ،
ولػل
َزا ما أظهم أًػا في وىنها أهثر الحشوف اظخػماال.
جفُذ الىاو الجمؼ و الدششًٍ بحن اإلاخػاؾفحن ،وَزا ما رَب إلُه ظِبىٍه سحمه هللا،
ححن كاٌ ( :ورلً كىلً ُ :
مشسث بشحل و حماس ُ
كبل) فالىاو أششهذ بُنهما في الباء فجشٍا غلُه،
ٍ
ٍ
َ َ
ُ
(مشسث بهما).
ولم ججػل للشحل مجزلت بخلذًمً إًاٍ ًيىن بها أ ْولى مً الحماس ،وأهً كلذ:
فالىفي في َزا أن جلىٌ ( :ما مشسث بشحل و حماس) ،أي ما ُ
مشسث بهما ،ولِغ في َزا دلُل غلى
ٍ
ٍ
غمشو) ،و اإلابذوء
أهه بش يء كبل ش يء ،وال بش يء مؼ ش يء ،ألهه ًجىص أن جلىٌ ( :مشسث ٍ
بضٍذ و ٍ
به في اإلاشوس " غمشو" ،وٍجىص أن ًيىن "صٍذا" ،وٍجىص أن ًيىن اإلاشوس وكؼ غليهما في حالت
واحذة 9.و مػنى رلً ّأن الىاو لِعذ للترجِب وال للمػُت  .زم أجبؼ رلً بلىله ( :فالىاو ججمؼ
ّ
ّ
أحبخ ُه غلى ّأيهما ش َ
ًخيلم بهزا َ
َ
ئذ ،بأنها كذ
ظمػذ اإلاخيلم
َزٍ ألاشُاء غلى َزٍ اإلاػاوي ،فئرا
ِ
غمشو) غلى أهً مشسث بهما مشو َسًٍ ،و لِغ في
حمػذ َزٍ ألاشُاء .وكذ جلىٌ ( :مشسث ٍ
بضٍذ و ٍ
(ومشسث أًػا بػمشو)ْ ،
ُ
ُ
رلً دلُل غلى اإلاشوس اإلابذوء به ،وأهه ًلىٌ
مشسث
فىف ُي َزا ( :ما
بػمشو) 12.فالىاو غىذ ظِبىٍه هي للجمؼ و الدششًٍ مً غحر جشجِب و ال مػُت.
ٍ
7إمام أحمذ بً غبذ الىىس اإلااللي ،جحلُم أحمذ دمحم الخشاؽ ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي( ،دمشم:
مجمؼ اللغت الػشبُت ،د.ط) ،ص.173 .
8حامؼ الفىابذ مىفم ٌػِش و ابً غلي بً شػِش الىحىي ،ششح اإلافطل( ،ج8 .؛ مطش  :إداسة الؿباغت اإلاىحرًت،
د.ط) ،ص.92 .
9أبي بشش غمشو بً غثمان بً كىبر (ظِبىٍه) ،جحلُم غبذ العالم َاسون ،هخب ظِبىٍه( ،ج ،1.ؽ3 .؛
اللاَشة:مىخبت الخاهجي 1988 ،م –  ،)ٌ 1128ص. 138 -137 .
12أبي بشش غمشو بً غثمان بً كىبر (ظِبىٍه) ،جحلُم غبذ العالم َاسون ،هخب ظِبىٍه ،ص.138 .
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وٍشي ؤلامام ابً َشام-سحمه هللا -أًػا ّأن الىاو إلاؿلم الجمؼ؛ إر ًلىٌ( :أما الىاو
ّ
11
 ....  
     
    
   
 
فلمؿلم الجمؼ ،فخػؿف مخأخشا في الحىم ،هحى   :
ّ 12
 13 و
 
         
  
     
 
      
    
 
  
  
مخلذما ،هحى   :
11

 


         
    
    
 
  
 
 
      
مطاحبا  ،هحى    :
فالىاو في آلاًت ألاولى غؿفذ مخأخشا غلى ّ
مخلذم ،وَزا مػلىم غىذهاّ ،
فعُذها (هىح) غلُه
العالم أسظله هللا كبل ظُذها (إبشاَُم) غلُه العالم .بِىما في آلاًت الثاهُت ،فلذ غؿفذ
ّ
ُ
فاملخاؾب فيها َى ظُذها دمحم ضلى هللا غلُه و ظلم ،آخش ألاهبُاء و
مخلذما غلى مخأخشا،
ّ ُ
ولىىه رهش في آلاًت أوال .في ححن أهه في آلاًت الثالثت كذ غؿفذ الىاو أمشا غلى أمش
اإلاشظلحن،
وكػا مػا في الىكذ هفعه .فلذ أهجى هللا ظبحاهه و حػالى ّ
ظُذها هىحا ومً وان مػه في آن

واحذ .و َزا ما ًذٌ غلى اإلاطاحب ،ومً َىا واهذ الىاو اإلاؿلم الجمؼ .كذ ًلاٌ إن الىاو
للجمؼ اإلاؿلم ،و َزا غحر صحُح ،كاٌ ؤلامام ابً َشام –سحمه هللا( : -وكىٌ بػػهم إن
الجمؼ بلُذ ؤلاؾالق ،و إهما هي للجمؼ ال بلُذ).
مػىاَا "الجمؼ اإلاؿلم" غحر ظذًذ ،لخلُُذ
ِ

11

وحعخػمل اإلاؿلم الجمؼ وجأحي كبل الاظم أو كبل الفػل.
ُ
ٌ
ظػُذ و َ
َ
رَبا إلى الحذًلت.
أحمذ و
حػش
مثل :
الػؿف َىا ٌعمى غؿف اليعم جابؼ ّ
ًخىظـ بِىه وبحن مخبىغه أحذ ألاحشف
ّ
الشبِغ ،و كشأث الذ ط و ُ
ُ
هخبخه .الىاو  :جيىن للجمؼ بحن
الػاؾفت ،هحى  :حاء اإلاػل ُم و
س
اإلاػؿىف و اإلاػؿىف غلُه في الحىم و ؤلاغشاب حمػا مؿللا ،فال جفُذ جشجِبا و ال حػلُبا .فئرا
غلي و ٌ
خالذ) فاإلاػنى أنهما اشتروا في حىم اإلاجئ ،ظىاء أوان ٌّ
كلذ ( :حاء ٌّ
غلي حاء كبل خالذ،
ٌ
16
أم بالػىغ ،أم حاءا مػا ،وظىاء أوان َىان ُمهلت بحن مجُئهما أم لم ًىً.
 ثىبهات:
ألاول  :جىفشد الىاو ،في الػؿف ،بأمىس .منها باب اإلافاغلت والافخػاٌ ،هحى جخاضم صٍذ و

غمشو ،و اخخطم صٍذ و غمشو .وَزا أحذ ألادلت غلى أنها ال جشجب.
11أبي دمحم غبذ هللا حماٌ الذًً بً ًىظف ابً أحمذ بً غبذ هللا بً َشام ألاهطاسي ،أوضح اإلاعالً إلى ألفُت

ابً مالً( ،ج3 .؛ بحروث  :ميشىساث اإلاىخبت الػطشٍت ،د.ط) ،ص.316 .
10ظىسة الحذًذ .06 :
13ظىسة الشىسي .3 :
11ظىسة الػىىبىث 11 :
11حماٌ الذًً ابً َشام ألاهطاسي ،مغنى اللبِب غً هخب ألاغاسٍب( ،ج1 .؛ د .ن ،د .ط) ،ص.396 .
16مطؿفي الغالًُنى ،حامؼ الذسوط الػشبُت ،ص.181 .
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الثاوي  :إرا غؿف بالىاو غلى مىفي فئن كطذث اإلاػُت لم ًؤث بال بػذ الىاو ،هحى  :ما
كام صٍذ و غمشو .وكذ جشد صابذة ،إن أمً اللبغ ،هحى  :ما ٌعخىي صٍذ و ال غمشو .ألن اإلاػُت
َىا مفهىمت مً ٌعخىي ،وإن لم جلطذ اإلاػُت جيء ب ال ،هحى :ما كام صٍذ و ال غمشو ،لُػلم
بزلً أن الفػل مىفي غنهما حاٌ الاحخماع و الافتراق .ومىه "وما أمىالىم و ال أوالدهم بالتي
17

جلشبىم ،غىذها ،صلفى".
الثالث  :كاٌ العهُلي  :الىاو كعمان  :أحذ َما أن ججمؼ الاظمحن في غامل واحذ،
وجىىب مىاب ضُغه الخثيُت .فُيىن كام صٍذ و غمشو بمجزلت  :كام َزان .وإرا هفي الفػل كلذ :
ما كام َصٍْ ٌذ َو َغ ْم ٌشو .والثاوي أن جػمش بػذ الىاو ،فترفؼ اإلاػؿىف بزلً اإلاػمش ،أو جىطب،
فئرا نهُذ غلى َزا ،كلذ  :ما كام صٍذ و ال غمشو .فالىاو غاؾفت حملت غلى حملت.
وٍشجىب غلى َزًً ألاضلحن معابل .منها  :كامذ َىذ و صٍذ ،إرا أغمشث .وكام َىذ
و صٍذ ،إرا حػلها حامػت ،لخغلُب اإلازهش غلى اإلاؤهث .وجلىٌ  :ؾلػذ الشمغ و اللمش ،غلى
َزا .وال جلىٌ في حمؼ إال :حمؼ الشمغ و اللمش .ومنها :صٍذ كام غمشو و أبىٍ ،إن حػلتها
حامػت حاص ،أو أغمشث بػذَا لم ًجض .وهزلً في الطلت و الطفت.
السابع  :كاٌ بػؼ الػلماء :الطىاب أن ًلاٌ  :الىاو اإلاؿلم الجمؼ ،ال للجمؼ اإلاؿلم.
ألن الجمؼ اإلاؿلم َى الجمؼ اإلاىضىف باإلؾالق ،ألها هفشق بالػشوسة بحن اإلااَُت بال كُذ،
واإلااَُت اإلالُذة ،ولى بلُذ ال .والجمؼ اإلاىضىف باإلؾالق لِغ له مػنى َىا ،بل اإلاؿلىب َى
مؿلم الجمؼ ،بمػنى أي حمؼ وان ،ظىاء وان ،ظىاء وان مشجبا أو غحر مشجب .وهظحر رلً
كىلهم :مؿلم اإلااء ،واإلااء اإلاؿلم.

18

 أحكام ثتعلق بىاو العطف :

ُ
ٌ .1ػؿف الظاَش غلى الظاَش  ،هحى َ
"حاء ص ٌٍذ و أظامت".

ُ
"أهشمتهم و إًاهم".
 .0واإلاػمش غلى اإلاػمش ؛ هحى " :أها و أهذ ضذًلا" ،و هحى
"أهشمذ ظلُما و َ
ُ
 .3و اإلاػمش غلى الظاَش ،هحى " :ما َ
حاءوي ٌّ
إًان".
غلي و أهذ" ،وهحى :
 .1والظاَش غلى اإلاػمش  ،هحى  " :ما َ
حاءوي إال أهذ و غلي" ،و هحى "ما سأًذ إال إًان و
ّ
غلُا".
17ابً ّأم كاظم اإلاشادي ،الجنى الذاوي في حشوف اإلاػاوي ،ص.31 .
18ابً ّأم كاظم اإلاشادي ،الجنى الذاوي في حشوف اإلاػاوي ،ص.31 .
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اإلاعختر ،ال ُ
َ
َ
ًحع ًُ أن ٌػؿف غليهما إال بػذ
والػمحر
 .1غحر أن الػمحر اإلاخطل اإلاشفىع،
جىهُذَما بالػمحر اإلاىفطل ،هحى ُ :
حئذ أها و ٌّ
غلي" ،ومىه كىله حػالى   ... " :
. 19 ....  
فاضل ُّ
ٌ
أي فاغل ،هلىله حػالى ... :
 .6و ًجىص الػؿف غليهما أًػا إرا وان بُنهما
02
 ،01  ....      فلذ
   
  
  .... و كىله     ... :
  
      
 
 

غؿف " مً" في آلاًت ألاولى ،غلى الىاو في "ًذخلىنها" لىحىد الفاضل ،وَى "َا" ،التي
هي غمحر اإلافػىٌ به ،و غؿف "آباء" في آلاًت الثاهُت ،غلى "ها" ،في "أششهىا" لىحىد
الفاضل ،وَى "ال" و رلً حابض.
.7

00

أما الػؿف غلى الػمحر املجشوس ،فالحم أهه حابض ،ومىه كىله حػالى   ... :

ُ
 03  ....  و كش َا في بػؼ اللشاءاث العبؼ ... :

  

ُ
ّ
الجاس ،هلىله
 01  ....   بالجش غؿفا غلى الهاء .والىثحر إغادة
ِ

حػالى  ،01  ....       ... :و هحى" :أحعيذ إلًُ و إلى
ُ
06
غالم ًَ و َ
"أهشمذ َ
ظػُذ".
غالم
غلي" و هحى :
ٍ
ٍ
ُ َّ
ُ
08
07
ٌ
 .8فئن غؿفذ مفشدا غلى مفشد فئنها حش ِشن بُنهما في اللفظ و اإلاػنى .هحى  :كام صٍذ و
ُ
ُ
ًلىم و ُ
ًلػذ ،ولً َ
بضٍذ و غمشو ،و ص ٌٍذ ُ
ومشسث ص ًٍذا و ً
ٌ
ًلىم ولً
غمشو،
غمشا ،و مشسث ٍ
ٍ
َ
ًلػذ ،ولم ًُل ْم و لم ُ
غمشو ،وما َك َام وال َك َػ َذ ص ٌٍذ ،وال ُ
ًلػ ْذ ،وما ص ٌٍذ ٌ
كابم و ال ٌ
ًلىم وال
ُ
ٌ 09
ًلػذ صٍذ.
ً
فػل 32.هحى َ :زا الشاب ٌػمل في مخجش و ؾالب غلم.
 .9فئن حاءث غاؾفت اظما غلى ٍ
19ظىسة اإلاابذة آلاًت .01 :
02ظىسة الشغذ آلاًت .03 :
01ظىسة ألاوػام آلاًت .118 :
00مطؿفي الغالًُنى ،حامؼ الذسوط الػشبُت ،ص.199 .
03ظىسة البلشة آلاًت .017 :
01ظىسة اليعاء آلاًت .1 :
01ظىسة فطلذ آلاًت .11 :
06مطؿفي الغالًُنى ،حامؼ الذسوط الػشبُت ،ص.199 .
ُ
ُ
ُ
الفػلُت و ُ
ُ
ُ
ُ
ظخت:
الجضم،
الخفؼ و
الىطب و
الشفؼ
07أما اللفظ فهى الاظمُت أو
فُدبؼ الثاوي ألاوٌ في اظمحن مً ٍ
في واحذ مً الاظمُت و الفػلُت ،وفي و احذ مً الشفؼ و الىطب و الخفؼ و الجضم.
ُ
الجمؼ بحن الازىحن في هفي الفػل أو إزبخه.
08و أما اإلاػنى فهى
ّ
09أحمذ بً غبذ الىىس
اإلااللي ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي ،جحلُم :أحمذ دمحم الخشاؽ ( ،ؽ3 .؛ دمشم:
داس الللم 0220 – ٌ 1103 ،م) ،ص.171 .
ّ
32أحمذ بً غبذ الىىس
اإلااللي ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي ،جحلُم :أحمذ دمحم الخشاؽ ،ص.171 .
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ً

 .12فئن حاءث غاؾفت فػال غلى اظم .هحى  :هلىله حػالى     ( :

َ
َ
الفػل إلى الاظم ،أو الاظم إلى الفػل في
 31)... فػلى أن جطشف
ّ
اث و كابػاث) ،ألن اإلاػؿىف غلى الحاٌ حاٌ
اإلاػنى ،وٍيىن الخلذًش فاآلًت ( :ضاف ٍ
30
مثلهُّ ،
وحله أن ًيىن اظما.

 .11فئن غؿفذ حملت غلى حملت لم ًلضم حششًٍ في اللفظ وال في اإلاػنى ،ولىً في الىالم
فأهثر في صمان واحذ أو في ْ
َ
كطذ واحذ ،فلزلً حاص أن
خاضتُ ،لُػلم أن الىالمحن
ٌ
ٌ
ٌُػؿف بها إر ران حملت خبرًت غلى مثلها وغلى ؾلبُت ،وحملت ؾلبُت غلى مثله و غلى
خبرًت ،فخلىٌ :كام ٍذ و كػذ غمشو ،وكام ٍذ و ْ
اكػذ ،وغلى َزا ًجىص  :بعم هللا
ص
ص
الشحمً الشحُم و ضلى هللا غلى ظُذها دمحم و غلى آله ،فالىاو غؿف ؾلب-وَى الذغاء-
جلم و ْ
اكػذٌ ،
كم و َك َػ َذ ص ٌٍذ و كم واكػذ وكم و ال جلػذ ،وال ْ
غلى الخبر .وجلىٌ ْ :
وصٍذ و
33
كػذ ٌ
غمشو ،و ول رلً حابض.
 .10احخماٌ مػؿىفها مػاوي زالزت  ،هي غؿف الش يء غلى مطاحبه ،و غلى ظابله ،وغلى
الحله.

31

 .13اكترانها ّ
         
   
  
     
 
بئما ،هحى    :
 .11اكترانها بال ،إن ظبلذ بىفي ولم ًلطذ اإلاػُت 31.هحى :ما كام ص ٌٍذ وال ٌ
غمش.
 .11اكترانها بلىً ،هحى  :كام صٍذ ولىً غمشو حالغ.
ُ
ّ
كابم ص ٌٍذ
 .16غؿف اإلافشد العببي غلى ألاحىبي ،غىذ الاحخُاج إلى الشبـ ،هحى :مشسث بشحل ٍ
و أخىٍ 36.غؿف الػلذ غلى الىُف ،هحى ٌ :
أحذ و غششون.
ُ
َ َ ُ
حضًٍ
 .17غؿف الطفاث اإلافشكت ،مؼ احخماع مىػىتها ،هلىٌ شاغش :بىُذ وما بيا سح ٍل ٍ
 #غلى سبػحن معلىب و باٌ
َ ُ
ُ
 .18غؿف ما ح ُّله الخثيُت والجمؼ ،هلىٌ الفشصدق  :إن ّ
فلذان مثل
سصٍت مثلها #
الشصٍت ال
محمذ.
محمذ و
ٍ
ٍ

37

31ظىسة اإلالً .19 :
ّ
30أحمذ بً غبذ الىىس
اإلااللي ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي ،جحلُم :أحمذ دمحم الخشاؽ ،ص.171 .
ّ
33أحمذ بً غبذ الىىس
اإلااللي ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي ،جحلُم :أحمذ دمحم الخشاؽ ،ص.178 .
31شىق غُف ،اإلاعجم الىظُـ( ،ؽ1.؛ مطش :مىخبت الششوق الذولُت 1130 ،م 0211 -م) ،ص.1218 .
31شىق غُف ،اإلاعجم الىظُـ ،ص.1218 .
36شىق غُف ،اإلاعجم الىظُـ ،ص.1218 .
37شىق غُف ،اإلاعجم الىظُـ ،ص.1218 .
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ُ َ
غمشو ،و اشترن ص ٌٍذ و ٌ
عخغنى غىه .ن "اخخطم ص ٌٍذ و ٌ
غمشو .وَزا مً أكىي
 .19غؿف ال ٌ
ُ
38
غمشو.
ألادلت غلى غذم إفادتها الترجِب ،ومً رلً  :حلعذ بحن ص ٍٍذ و ٍ
 .02غؿف الػام غلى الخاص .هحى         ( :
)       

 .01غؿف الخاص غلى الػام ،هحى:

39

        
12

         

 .00غؿف غامل ُحزف وبلي مػمىله غلى غامل آخش مزوىس ًجمػهما مػنى واحذ .هحى :
الحىاحب والػُىها .أي و َّ
َّ
َ
هحلً الػُىن ،والجامؼ بُنهما الخحعحن ،ولىال َزا
وصج ْج ًَ
ُ
11
"اشترًخه بذسَم فطاغذا" إر الخلذًش فزَب الثمً ضاغذا.
الخفُذ لىسود
ُ
 .... 
    
   
     
 
   
   
 .03غؿف الش يء غلى مشادفه .هحى   ( :
ُ
ً
غلًُ و سحمت
 .01غؿف اإلالذم غلى مخبىغه للػشوسة .هحى  :أال ًا هخلت مً راث غش ٍق ِ #
هللا العالم.

10

13

 .01غؿف املخفىع غلى الجىاس .هحى  :هلىله حػالى    ( :
        

 . 11 ....      فُمً خفؼ ألاسحل.
     
 
  
    
 
 
   
 .2استعماالت واو العطف في سىزة امللك
السقم آلاية
1

املعنى والاستعمال
من الحسف
املعطىف

إعسابها
املعطىف عليه

    واو الػؿف 11.حػؿف حملت (هى على كل حملت (بيده امللك):
    الجملت غلى الجملت .ش يء قديس)  :ال محل مػؿىف غلُه .و هي
  
  
  
  

38حماٌ الذًً ابً َشام ألاهطاسي ،مغنى اللبِب غً هخب ألاغاسٍب( ،ج1 .؛ د .ن ،د .ط) ،ص.391 .
39ظىسة هىح.08 :
12ظىسة ألاحضاب .7 :
11حماٌ الذًً ابً َشام ألاهطاسي ،مغنى اللبِب غً هخب ألاغاسٍب ،ص.391 .
10حماٌ الذًً ابً َشام ألاهطاسي ،مغنى اللبِب غً هخب ألاغاسٍب ،ص.391 .
13شىق غُف ،اإلاعجم الىظُـ ،ص.1218 .
11ظىسة اإلاابذة .6 :
11محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت( ،ؽ3.؛ دمشم :داس الششُذ،
 1991 – ٌ 1116م) ،ص .13 .أهظش أًػا  :محيي الذًً الذسوَش ،إغشاب اللشآن الىشٍم وبُاهه( ،ج ،12.ؽ3.؛ بحروث :داس
ابً هثحر1990 – ٌ1110 ،م) ،ص.111 .
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0

  

والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

  

واو الػؿفٌ .ػؿف
الاظم غلى الاظم.
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.
الػؿف  18.حػؿف
الجملت غلى الجملت.
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

      

      


   
....


3

 
          
 


17

ال محل لها ضلت
اإلاىضىٌ (الزي).
بُذٍ  :حاس و مجشوس
مخػلم بخبر ملذم
والهاء غمحر مخطل
في محل حش
باإلغافت .اإلالً :
مبخذأ مؤخش مشفىع
بالػمت .أي غلى ول
مىحىد.

لها مػؿىفت غلى
حملت الطلتَ .ى:
غمحر سفؼ مىفطل
مبني غلى الفخح في
محل سفؼ مبخذأ .غلى
ول :حاس و مجشوس
مخػلم بالخبر .ش يء :
مػاف إلُه مجشوس
باإلغافت وغالمت
حشٍ الىعشة .كذًش :
خبر "َى" مشفىع
16
بالػمت.
(الحياة) :مػؿىفت (املىت) :مػؿىف
بالىاو غلى "اإلاىث" غلُه .مفػىٌ به
مىطىب و غالمت
مىطىبت بالفخحت.
هطبه الفخحت.
حملت (هى العصيص
الغفىف)  :ال محل
لها مػؿىفت غلى
حملت الطلتَ 19.ى:
غمحر سفؼ مىفطل
مبني غلى الفخح في
محل سفؼ مبخذأ.
الػضٍض الغفىس  :خبرا
مشفىغان
"َى"
بالػمت و ًجىص أن
ًيىن "الغفىس" ضفت
للػضٍض.

حملت (خلق: )...
مػؿىف غلُه .ال
محل لها ضلت
12
اإلاىضىٌ (الزي) .
خلم  :فػل ماع
مبني غلى الفخح و
الفاغل غمحر معختر
فُه حىاصا جلذًشٍ
"َى".

16غبذ الىاحذ ضالح ،ؤلاغشاب اإلافطل لىخاب هللا اإلاشجل( ،ج10 .؛ داس اليشش و الخىصَؼ ،د.ط) ،ص.86 .
17كُل أنها واو الحاٌ (اهظش :دمحم حعً الششٍف ،معجم حشوف اإلاػاوي في اللشآن الىشٍم مفهىم شامل مؼ جحذًذ
داللت ُ
ألادواث( ،ج ،3 .ؽ1 .؛ بحروث :مؤظعت الشظالت 1996 – ٌ 1117 ،م) ،ص ، ).1310 .واو الاظخئىاف (اهظش :غبذ
الىاحذ ضالح ،ؤلاغشاب اإلافطل لىخاب هللا اإلاشجل( ،ج10 .؛ داس اليشش و الخىصَؼ ،د.ط) ،ص).87 .
18محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.11 .
ً19جىص أن جيىن الجملت حاال مً فاغل خلم.
12محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.11 .
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ّ
حملت (شيىا السماء) :
مػؿىف غلُه .ال
محل لها حىاب
اللعم اإلالذس .صًٍ :
فػل ماع مبني غلى
العيىن الجطاله بىا.
و"ها" غمحر مخطل
مبني غلى العيىن في
محل سفؼ فاغل.
العماء :مفػىٌ به
مىطىب و غالمت
هطبه الفخحت.

1

  واو الػؿف .حػؿف
 

    
الجملت الفػلُت غلى
 ...
الفػلُت.
الجملت
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

1

 واو الػؿف .حػؿف
 
 
 
    
  
  
الجملت الفػلُت غلى
 
الفػلُت.
الجملت
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

حملت (حعلىاها) :ال
محل لها مػؿىفت
غلى حملت حىاب
اللعم ّ
"صٍىا العماء".
حػلىاَا  :فػل ماع
مبني غلى العيىن
الجطاله بىا .و"ها"
غمحر مخطل مبني
غلى العيىن في محل
سفؼ فاغل .والهاء :
غمحر مخطل مبني
غلى العيىن في محل
هطب مفػىٌ به
أوٌ.
حملت (أعتدها)  :ال
محل لها مػؿىفت
غلى حملت "حػلىا".
أغخذها  :فػل ماع
مبني غلى العيىن
الجطاله بىا .و"ها"
غمحر مخطل مبني
غلى العيىن في محل
سفؼ فاغل

6

  واو الػؿف .حػؿف
  
       
  الجملت الفػلُت غلى
    
الفػلُت.
الجملت
  
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

7

 واو الػؿف .حػؿف
 
         
     الجملت الفػلُت غلى

حملت (قلىا) :في محل
مػؿىفت غلى حملت
ّ
"هزبىا" .كل :فػل
ماع مبني غلى
العيىن الجطاله بىا.
"ها" :غمحر مخطل-
غمحر اإلاخيلمحن مبني
غلى العيىن في محل
سفؼ فاغل.
حملت (قالىا) :ال حملت (قالىا) ألاولى
محل لها مػؿىفت في ألاًت الخاظػت :

132

(حعلىا):
حملت
مػؿىف غلُه .ال
محل لها مػؿىفت
غلى حملت حىاب
اللعم .وهي فػل
ماع مبني غلى
العيىن الجطاله بىا.
و"ها" غمحر مخطل
مبني غلى العيىن في
محل سفؼ فاغل.
(كربىا):
حملت
مػؿىف غلُه .هزب:
فػل ماع مبني غلى
العيىن الجطاله بىا.
"ها" :غمحر مخطل-
غمحر اإلاخيلمحن مبني
غلى العيىن في محل
سفؼ فاغل.
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الفػلُت .غلى حملت كالىا
الجملت
والىاو حشف غؿف (ألاولى) .كالىا  :فػل
مبني غلى الفخح ال ماع مبني غلى
محل له مً ؤلاغشاب .الػم الجطاله بىاو
الىاو
الجماغت.
غمحر مخطل في
محل سفؼ فاغل
وألالف فاسكت.

  

واو الػؿفٌ .ػؿف (أحس) :مػؿىفت
الاظم غلى الاظم .بالىاو غلى "مػفشة"
والىاو حشف غؿف مشفىغت بالػمت.
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.
واو الػؿف .حػؿف حملت (كلىا) :ال محل
الجملت الفػلُت غلى لها مػؿىفت غلى
الفػلُت .حملت "امشىا" .ولىا :
الجملت
والىاو حشف غؿف فػل أمش مبني غلى
مبني غلى الفخح ال حزف الىىن ألن
محل له مً ؤلاغشاب .مػاسغه مً ألافػاٌ
الخمعت الىاو غمحر
مخطل في محل سفؼ
فاغل وألالف فاسكت.
واو الػؿف  10.حملت (يقبضن) :في
ٌػؿف الفػل غلى محل هطب مػؿىفت
الاظم الدشبُه بالفػل غلى الحاٌ اإلافشدة
ّ
في الاشخلاق و إفادة ضافاثً .لبػً :
الاجطاف بحذور فػل مػاسع مبني
العيىن
اإلاطذس في فاغله ،فلم غلى
ُ
ًفذ بػؿفه جمازل الجطاله بىىن ؤلاهار
اإلاػؿىفحن في الاظمُت والىىن غمحر مخطل
و الفػلُت الزي َى مبني غلى الفخح في
مً محعىاث الىضل .محل سفؼ فاغل.

  
    
     
  


9

...         


12

 

  



 

  
  

مػؿىف غلُه .و هي
ال محل لها اظخئىاف
بُاوي .كالىا :فػل
ماع مبني غلى
الػم الجطاله بىاو
الىاو
الجماغت.
غمحر مخطل في
محل سفؼ فاغل
11
وألالف فاسكت.
(مغفسة) :مػؿىف
غلُه .مبخذأ مؤخش
مشفىع بالػمت.

حملت (امشىا) :
غلُه.
مػؿىف
امشىا :فػل أمش مبني
غلى حزف الىىن ألن
مػاسغه مً ألافػاٌ
الخمعت الىاو غمحر
مخطل في محل سفؼ
فاغل وألالف فاسكت.
(صافات) :مػؿىف
غلُه .حاٌ مً الؿحر
مىطىبت و غالمت
هطبها الىعشة بذال
مً الفخحت ألنها حمؼ
مؤهث ظالم و اليلمت
اظم فاغل حزف
مفػىلها اخخطاسا
ألهه مػلىم.

11غبذ الىاحذ ضالح ،ؤلاغشاب اإلافطل لىخاب هللا اإلاشجل ،ص.93 .
10دمحم الؿاَش غاشىس ،جفعحر الخحشٍش و الخىىٍش( ،ج09 .؛ جىوغ :الذاس الخىوعُت لليشش ،)1981 ،ص.38 .
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والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.
     واو الػؿفٌ .ػؿف
الاظم غلى الاظم.
  
  
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.
     واو الػؿف .حػؿف
 .. الجملت الفػلُت غلى
 
   
  
  
 
الفػلُت.
الجملت

والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

(هفىز) :مػؿىفت ( ّ
عتى)  :مػؿىف
ّ
"غخى" غلُه .حاس و مجشوس
بالىاو غلى
ّ
مجشوسة مػلها و مخػلم بلجىا.
غالمت حشَا الىعشة.
حملت (حعل)  :ال
محل لها مػؿىفت
غلى حملت الطلت.
حػل  :فػل ماع
مبني غلى الفخح
غمحر
والفاغل
معختر فُه حىاصا
جلذًشٍ َى.

13

 ..  
  
  

واو الػؿفٌ .ػؿف
الاظم غلى الاظم.
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

(ألابصاز)  :مػؿىف
"العمؼ".
غلى
مىطىب و غالمت
هطبه الفخحت.

11

 ...   
   
  

واو الػؿفٌ .ػؿف
الاظم غلى الاظم.
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

(ألافئدة) :مػؿىف
"العمؼ".
غلى
مىطىب و غالمت
هطبه الفخحت.

134

حملت (أوشأكم) :
مػؿىف غلُه .ال
محل لها ضلت
اإلاىضىٌ (الزي).
وهي فػل ماع مبني
غلى الفخح والفاغل
غمحر معختر فُه
حىاصا جلذًشٍ َى .هم
 :الياف غمحر
مخطل-غمحر
املخاؾبحن-مبني غلى
الػم في محل هطب
مفػىٌ به واإلاُم
غالمت حمؼ الزوىس.
أي خللىم.
(السمع) :مػؿىف
غلُه .مفػىٌ به
وغالمت
مىطىب
هطبه الفخحت ولم
ًأث حمػا ألهه
مطذس ٌعخىي فُه
اإلافشد والجمؼ.
(السمع) :مػؿىف
غلُه .مفػىٌ به
وغالمت
مىطىب
هطبه الفخحت ولم
ًأث حمػا ألهه
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     أو واو الػؿ ف. 11
     حػؿف الجملت غلى
  
  
الجملت .والىاو حشف
13
 
غؿف مبني غلى الفخح
ال محل له مً
ؤلاغشاب.

16

واو الػؿف 16.حػؿف
الجملت غلى الجملت.
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.
واو الػؿف .حػؿف
الجملت الفػلُت غلى
الفػلُت.
الجملت
والىاو حشف غؿف
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

   
 
      
    
 
 

17


   
 
 
  
  


18





مطذس ٌعخىي فُه
اإلافشد والجمؼ.
حملت (ذزأكم) :
مػؿىف غلُه .ال
محل لها ضلت
11
اإلاىضىٌ (الزي) .
رسأ  :فػل ماع مبني
غلى الفخح والفاغل
غمحر معختر فُه
حىاصا جلذًشٍ َى.
هم :الياف غمحر
مخطل-غمحر
املخاؾبحن-مبني غلى
الػم في محل هطب
مفػىٌ به واإلاُم
غالمت حمؼ الزوىس.

(إليه
حملت
ثحشسون) :ال محل
لها مػؿىفت غلى
حملت ضلت .إلُه:
حاس و مجشوس مخػلم
أي
بخحششون
ججمػىن ًىم الحشش
أي ًىم اللُامت.
جحششون  :فػل
مبني
مػاسع
للمجهىٌ
مشفىع
بثبىث الىىن والىاو
غمحر مخطل في
محل سفؼ هابب
فاغل.
حملت (أها هريس :)..في حملت (العلم عىد
محل هطب مػؿىفت هللا :)..في محل هطب
ملىٌ اللىٌ.
غلى ملىٌ اللىٌ.

حملت (قيل) :ال محل
لها مػؿىفت غلى
حملت "ظُئذ" .كُل:
فػل ماع مبني
للمجهىٌ مبني غلى
الفخح.

 واو الػؿف 17.غؿف (من :)..اظم مىضىٌ
الػام غلى الخاص .مبني غلى العيىن في

حملت (سيئت) :
مػؿىف غلُه .وهي
فػل ماع مبني
للمجهىٌ مبني غلى
الفخح .والخاء جاء
الخأهِث العاهىت ال
محل لها مً ؤلاغشاب.
الُاء في (أهلكني) :
مػؿىف غلُه .فػل

13كُل أنها واو الاظخئىاف (اهظش  :غبذ الىاحذ ضالح ،ؤلاغشاب اإلافطل لىخاب هللا اإلاشجل ،ص).121 .
11محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.07 .
11محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.07 .
16محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.08 .
17محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.09 .
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   والىاو حشف غؿف محل هطب ألهه
  
  
  
 
غلى
    مبني غلى الفخح ال مػؿىف
    محل له مً ؤلاغشاب .مىطىب وَى ًاء
اإلاخيلم في "أَلىني".
  

19

 واو الػؿف 18حػؿف
   
         الجملت غلى الجملت.
والىاو حشف غؿف
 ..  
مبني غلى الفخح ال
محل له مً ؤلاغشاب.

حملت (عليه ثىكلىا) :
ال محل لها مػؿىفت
غلى حملت ّ
"آمىا به".
غلُه  :حاس و مجشوس
مخػلم بخىولىا .جىولىا
 :فػل ماع مبني
العيىن
غلى
الجطاله بىا" .ها"
غمحر مخطل-غمحر
اإلاخيلمحن-مبني غلى
العيىن في محل سفؼ
فاغل.

ماع معني غلى
الفخح فػل الششؽ
في محل حضم بأن.
الىىن هىن الىكاًت
والُاء غمحر مخطل
مبني غلى العيىن
الزي حشن بالفخح
اللخلاء العاهىحن في
محل هطب مفػىٌ
به ملذم.
ّ
حملت (آمىا به) :
مػؿىف غلُه .وهي
ال محل لها اظخئىاف
ححز اللىٌ .آ ّ
في ّ
مىا :
فػل ماع مبني غلى
العيىن الجطاله بىا.
"ها" غمحر مخطل-
غمحر اإلاخيلمحن-مبني
غلى العيىن في محل
سفؼ فاغل.

ج .الخالصة
مً خالٌ ما ظبم ًدبحن لىا أن واو الػؿف هي أبشص حشوفه حمُػا؛ كاٌ اإلااللي-
سحمه هللا( -هي أم حشوف الػؿف لىثرة اظخػمالها ودوسَا فُه) 19.وهي أضل حشوف الػؿف-
هما كاٌ ؤلامام ابً ٌػِش سحمه هللا -و الذلُل غلى رلً أنها ال ُج ُ
ىحب إال الاشتران بحن شِئحن
فلـ في حىم واحذ ،وظابش حشوف الػؿف جىحب صٍادة حىم غلى ما جىحبه الىاو .و إن
اظخػماالث واو الػؿف في ظىسة اإلالً هي ٌػؿف الاظم غلى الاظم ،و حػؿف الجملت
الفػلُت غلى الجملت الفػلُت ،و حػؿف الجملت الاظمُت غلى الجملت الاظمُت.
18محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ص.32 .
19إمام أحمذ بً غبذ الىىس اإلااللي ،جحلُم أحمذ دمحم الخشاؽ ،سضف اإلاباوي في ششح حشوف اإلاػاوي( ،دمشم:
مجمؼ اللغت الػشبُت ،د.ط) ،ص.173 .
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محمىد ضافي ،الجىٌ في إغشاب اللشآن و ضشفه و بُاهه مؼ فؤابذ هحىٍت َامت ،ؽ3.؛ دمشم:
داس الششُذ 1991 – ٌ 1116 ،م
محيي الذًً الذسوَش ،إغشاب اللشآن الىشٍم وبُاهه ،ج ،12.ؽ3.؛ بحروث :داس ابً هثحر،
1990 – ٌ1110م
غبذ الىاحذ ضالح ،ؤلاغشاب اإلافطل لىخاب هللا اإلاشجل ،ج10 .؛ داس اليشش و الخىصَؼ ،د.ط.
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