
 هــعـم ولـعـفـمـال
 تعـريـفـه :

هذه الواو تدّل نّصا و ،بمعنى )مع( واو( )مذكور بعد المفعول معه اسم منصوب
على اقتران االسم الّذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الحدث ، بال قصد 

 نحو: سرت وحائَط البيِت .حكم ما قبله ، في إشراك األّول والثاني في 

 عــامـلـه :
 نحو:نمت والكتاَب.الفعل 

 نحو: نومك والكتاَب دليل تعبك.المصدر 

 نحو : أنا نائم والكتاَب,الوصف 

أنت والرياضةَ ونحو: كيف أنت  (االستفهاميتين نحو : ماكيف( و)مابعد )فعل مقّدر 
 .وتقدير الفعل : كيف تكون أو تصنع أوتفعلوالشعَر.

مانع من الرفع عطفا على المبتدأ بعد "ما" و "كيف". واعلم أّن رتبة المفعول معه  ال
 .تقديمهمن عامله هي التأّخر فال يجوز

 شــروطــه :
، وإن لم يكن كذلك وجب  أن يكون فضلة بحيث يصّح أن تنعقد الجملة بدونه -

 نين.عطفه على ما قبله نحو : تخاصم محّمد وزيٌد،ألّن الفعل صادر عن اث

أن تكون الواو الّتي تسبقه بمعنى )مع( وإن لم تكن كذلك فهي إّما عاطفة أوحالية  -
 (.)وصل المسافُر واألمطاُر هاطلةٌ ،  و (نجح محّمٌد وسعيدٌ )نحو: )واو الحال( 

 : أحـوال االسـم الـواقـع بـعـد الـواو

 لالسم الواقع بعد الواو خمس حاالت:

العطف يؤدي إلى فساد المعنى  وذلك إذا كانوجوب النّصب على المعيّة  -1
ففي المثال األّول ال يجوز  لّيَل ونحو، سافرت وأخاك.لالتركيب، نحو، سافرت واأو

اعتبار الواو حرف عطف ، ألّن المعنى ال يصّح في سافرت وسافر الليُل.وكذلك في 
رفوع يجوز اعتبار الواو عاطفة ألّن العطف على الضمير الم المثال الثاني ال

 المتّصل ال يصّح إالّ مع توكيده بضمير منفصل.



لمعيّة، وذلك إذا كان الفعل أو ما يشبهه يستلزم تعدد اوجوب العطف وامتناع  -2
نى، األفراد التي تشترك في معناه اشتراكا حقيقيا، أو إذا كانت المعيّة تفسد المع

 يٌد والقمُر قبله.محّمٌد، ومثال الثاني: ظهر سعومثال األّول : تخاصم سعيٌد و

أو نصبه مفعوال معه ، مع ترجيح العطف، إذا جواز عطفه على االسم السابق،  -3
كان العطف هو األصل نحو: أشفق المعلُم والتلميذُ على المسكين. فكلمة التلميذ 

يجوز رفعها بالعطف على المعلّم أو نصبها مفعوال معه، ولكّن العطف أفضل ألنّه 
 معنويّة على المشاركة .أقوى في الداللة ال

جواز األمرين مع ترجيح المعيّة، وذلك للفرار من عيب لفظّي أو معنوّي، ومثال  -4
المتّصل فكلمة المعلّم يجوز فيها الّرفع عطفا على الضمير اللّفظّي: جئت والمعلّم ، 

، وهذا أحسن ألّن العطف على  في )جئت( كما يجوز النصب فيها على المعيّة
الضمير المرفوع المتّصل يشوبه بعض الضعف،إذا كان بغير فاصل بين المعطوف 

الجنّة والذّل، فالمعنى المراد ليس  والمعطوف عليه. ومثال المعنوّي : ال ترغب
 النهي عن األمرين، وإنّما األّول مجتمعا مع الثاني.

فتها تينا وماء باردا، إذ ال يصّح عطف ، نحو : علّ  امتناع النصب والعطف معا -5
لعدم  )ماء( على )تينا(ألّن الماء ال يعلف، كما ال يصّح نصب )ماء( على المعيّة

وجود فائدة من مصاحبة التين والماء، واإلعراب: علفتها :فعل وفاعل ومفعول به 
لفعل محذوف  به : الواو عاطفة ،وتينا : مفعولمفعول به ثان ،و"وتينا"و"تينا": 

 باردا: نعت منصوب. تقديره سقيتها .

 

 

 
 

   

 

 


