
 )الواو لالهتمام والتوكيد( 

الواو حرف عطف يفيد مطلق الجمع عند النحاة تقولين: جاء محمٌد وسعيٌد، وهذا يعني أنك  

ُتخبرين عن طلق المجيء بغض النظر عن أّيهما سبق اآلخر بالمجيء، وقد تأتي الواو لتفيد  

  شاعر  زيد : )تقول تقولين:معنى آخَر وهو االهتمام والتوكيد عند دخولها على الجمل مثل ذلك 

  جئت  كذلك زيدا أن  يظن أوال فيه  الوصفين هذين  اجتماع  من  يعجب  المخاطب  كان  فإذا( فقيه

:  له  فتقول ذاك، عنه أعلم ال  شاعر؟  أهو : فيقول( شاعر زيد : )لصاحبك  مثال  تقول . بالواو

  اهتماما،  فيها  ألن  الواو، مكان  وهذا(. وطبيب : )فتقول ( أيضا وفقيه : ) ويقول فيعجب ( وفقيه)

  وسر  التعبيرات، من كثيرا نفهم ان يمكن وبهذا الواو، ترك ههنا يحسن  وال  وتوكيدا، وتحقيقا

  تحقيق  تقتضي  الواو  أن : "القيم ابن  قال وغيرها، والنعوت  واألحوال  األخبار  في  بالواو  االتيان 

  ذلك  وبيان التقرير، مزيد  من التأكيد  من لنوع  متضمنا  الكالم  في يكون  وتقديره المتقدم، الوصف

  يعلم ال  المخاطب  وكان  وغني،  وشجاع، وجواد، عالم،  هو  صفات، أربع  مثال  رجللل كان  إذا

  ذهنه  وكان( عالم  زيد : )قلت  فإذا رجل، في  الصفات  هذه اجتماع من ويعجب  به، يقر ال أو ذلك،

  أي ( وشجاع)  قلت  لذلك استبعاده قدرت  فإذا جواد، ذلك مع وهو أي( وجواد )  فتقول ذلك، استبعد 

 " .  بدونه  يحصل   ال  وتوكيد  تقرير  مزيد  العطف في  فيكون  وغنى شجاع،  ذلك مع وهو

  الراكعون  السائحون الحامدون العابدون  التائبون}ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى : 

{  المؤمنين وبشر للا  لحدود  والحافظون  المنكر  عن  والناهون  بالمعروف  اآلمرون  الساجدون 

  الخصلة،  بهذه م االهتما  لزيادة  بالواو،  المنكر عن الناهين مع جاء أنه ين تر فأنت   ،[112: التوبة ]

  وحكمة  وعناء، صبر إلى وتحتاج الباقية الصفات  بخالف. والصدام االحتكاك  إلى تؤدي  قد  ألنها 

  من سبق  ما كل ألن  وذلك والناهون هؤالء على  الواو  إدخال في: "الرازي االمام  قال ومشقة 

  المنكر  عن النهي  أما. بالغير منها  لشيء تعلق  وال لنفسه، اإلنسان بها  يأتي عبادات  الصفات 

  ذلك أقدم وربما الخصومة، وظهور الغضب، ثوران  يوجب  النهي وهذا بالغير، متعلقة  فعبادة

  العبادات  أقسام  أصعب  المنكر  عن  النهي  فكان  قتله  حاول  وربما  الناهي، ضرب  على  المنهي 

 . والمحنة  المشقة  زيادة من  فيها  يحصل   ما  على  تنبيها   الواو عليها  فأخل والطاعات،

  رغدا  شئتم  حيث  منها  فكلوا القرية  هذه ادخلوا قلنا وإذ قال تعالى } ومثال آخر من القرآن الكريم: 

 [. 58:  البقرة { ]المحسنين وسنزيد  خطياكم  لكم  نغفر   حطة  وقولوا  سجدا الباب  وادخلوا

  سجدا الباب  وادخلوا  حطة وقولوا  شئتم  حيث  منها  وكلوا   القرية هذه  اسكنوا لهم  قيل  وإذ : } وقوله 

  األولى   اآلية  في جاء  كيف  فانظر  ،[ 161:  األعراف { ]المحسنين سنزيد  خطيئاتكم   لكم نغفر

  والمقام  .الثانية  في  بها يأت  ولم   ،(نالمحسني  وسنزيد )  بقوله  والتنويع   االهتمام على  الدالة بالواو

  األولى بخالف( لهم قيل  وإذ )  الثانية في للمجول  الفعل  فبناء ذلك يقتضي اآليتين  من  آية كل في

 ( وكلوا القرية  هذه اسكنوا) وقوله  سبحانه، نفسه   إلى  الفعل بإسناد ( قلنا وإذا)

  وحذف ( فكلوا ادخلوا ) األولى  في  كما  الدخول  بمجرد  ال  واالستقرار  السكن  مع  األكل  أن  أي

  بخالف  قلة جمع  والخطيئات ( خطيئاتكم لكم نغفر ) وقوله األولى، بخالف الثانية من( رغدا)

  االهتمام  على الدالة الواو حذف ذلك ناسب  كثرة جمع والخطايا( خطاياكم  لكم نغفر ) األولى

 األولى  اآلية  بعكس  الثانية  في والتحقيق 


