
 
 
 

:أم املتصلة  
". أَيها وأيهم: "ال يكونُ الكَالم ا إالَّ اسِتفْهاماً ويقَع الكالم ا يف االستفهاِم على معىن

و " أَزيد ِعندك أم عمرو: "وعلى أن يكونَ االسِتفْهام اآلِخر منقطعاً من األول، وذلك قولُك
أيهما ِعندك، : ت ذا مدٍع أنَّ عنده أحدهما َألنك إذا قُلْتفأن" أزيداً لَِقيت أم عمراً"

وأيهما لَِقيت فإنَّ املسؤول قَد لَِقي أحدهما، أو أنَّ عنده أحدهما، إالَّ أنَّ ِعلْمك قد استوى 
سِم أحسن كاألمثلة السابقة، وإذا أردت هذا املَعىن فَتقِْدمي اال. فيهما، ال تدِري أيهما هو

". أَلَِقيت زيداً أم عمراً: "ألنك إمنا تسأل عن أحِد االسمين، وال تسألُ عما فَعال، ولو قلت
ما : "ومن هذا الباب قولُه. كان جاِئزاً كذلك" أِعندك زيد أم عمرو: "كان جائزاً أو قلت

ما أُبايل : كما تقول" سواء علَي أَِبشراً كَلَّمت أم عمراً"و " أدِري أخالداً لَِقيت أَم بكْراً
". ليت ِشعري أزيد ثَم أم عاِمر"و " ما أدِري أَزيد ثَم أَم عمرو: "ومثلُ ذلك. أيهما لَِقيت

سأل عن الضرب فالبدء ههنا بالفعل أحسن ألنك إمنا ت" أضربت زيداً أم قَتلْته: "وتقول
من سورة " 6"اآلية (} سواٌء علَيهم أَأَنذَرتهم أم لَم تنِذرهم ال يؤِمنون{: والقَتِل وِمثْلُه

  " ).2"البقرة 

 
 

:أم املُنقَِطعةُ  
محقَّقاً، " بلْ"د محقَّق، كَما يكُون ما بع" أم"ولَم يِريدوا بذلك أنَّ ما بعد " بلْ"هي ِبمعنى 

أحسن ِعندك أم : "وإمنا أرادوا أَنَّ أم املُنقَِطعة اسِتفْهام مستأَنف بعد كَالٍم يتقَدمها، تقول
نيسح كدن يقولُ الرجل". ِعنيِقلَّتتسقَِطعة بني مجلتني ماٌْء يا : "وتقع أم املُنش ها ِإلِبلٌ أمإن

آمل تنِزيلُ الِكتاِب ال ريب فيه ِمن رب {: أي أم ِهي شاٌء، وِبمنِزلَِة أم ههنا قولُه تعاىل" ومق
أي بل يقولون " ) 32"من سورة السجدة " 2 - 1"اآلية (} العالَِمني أم يقُولُونَ افْتراه



األنهار تجِري ِمن تحِتي أفَال تبصرون، أَم أَلَيس ِلي ملْك ِمصر وهِذه {: ومثل ذلك. افْتراه
ِهنيو مهذا الَِّذي ه ِمن ريا خكأنَّ "). 43"من سورة الزخرف " 52 - 51"اآلية (} أَن

.أفال تبِصرون أم أنتم بصراء: ِفرعون يقول  
: اَألخطَلوِمثْلُ ذِلك قَولُ". أعندك عبد اللَِّه أم ال: "ومن ذلك أيضاً  

غَلَس الظَّالم ِمن الرباِب خياالً* كَذَبتك عينك أَم رأيت بواسٍط   
مكان بني : أم رأيت بواسط خياالً وواسط: خيل إليك، مث رجع فقال: كذبت عينك(

)البصرة والكوفة  
  .دليل على ذلك وجود أمويجوز يف الشعر أنْ يريد بكَذَبتك االسِتفْهام وحيِذف األِلف وال

 
 
أَو:  
حرف عطْف، وِهي ِألحِد اَألمرين عند شك املتكِّلِم أو قَصِده أحدمها، فاَألولُ وهو ] 1[

".جاَءين رجلٌ أو امرأةٌ" الشك حنو  
أي ال تجمع " تهاتزوج ِهنداً أو أخ"والثاين وهو قصد أَحِد األمرين ويكون بعد الطَّلَب حنو 

.بيِنهما ولِكن اختر أيهما ِشئْت، وكذلك اعِطِني ديناراً أو اكْسين ثَوباً  
أي " جاِلِس احلَسن أو ابن ِسريين: "ويكون هلا أيضاً موضع آخر وهو اإلباحة، وذلك قولك

 تيهلك يف جمالسة هذا النوع من الناس، فإن ن تقد أِذنداً أو : عن هذا قلتيز اِلسجال ت
والَ تِطع { : عمراً، أي ال تجاِلس هذا الضرب من الناس، وعلى هذا قول اهللا عز وجل

للشك أو "  أو"وتأِْتي  ". ) 76"من سورة الدهر " 24"اآلية (} منهم آِثماً أو كَفوراً
" 24"اآلية (} ا وِإياكُم لَعلَى هدى أو يف ضالٍل مِبنيوِإن{: "لِإلبهاِم على املُخاطَب، حنو

" 135"اآلية (} وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى {: أَو ِللْتفِْضيل حنو" ) 34"من سورة سبأ 
 ، وتكونُ مبعىن"اسم أَو ِفعلٌ أو حرف": الكَِلمةُ"حنو " للتقِْسيِم"أو " ) 2"من سورة البقرة 

:ِعند أَمِن اللَّبِس كقول حميد بن ثَور اهلاليل الصحايب" الواو"  



: املستغيث، السافع: الصريخ(ما بين ملِْجِم مهِرِه أو ساِفِع* قّوم إذا سِمعوا الصريخ رأيتهم 
. )ال يعطف فيها إالّ بالواو" بني"هنا مبعىن واو، ألن "  أو"اآلخذ بناصية فرسه،    

تقَدم نفْي أو نهي وإعادةُ : وذلك بشرطَني" بلْ"لإلضراب كـ " أَو "وقَد تكونُ ] 2[
الَ يقُم زيد أو ال يقُم مطْلَقاً احتجاجاً " وحنو" ما غَاب عِلي أو غَاب محمد"العاِمِل حنو 
:بقول جرير  

  أُحِص ِعدتهم إالَّ بعداٍدملْ* ماذا ترى يف ِعياٍل قد بِرمت م 
  لَوالً رجاؤك قَد قَتلْت أوالَِدي* كانوا مثاِنني أَو زادوا ثَماِنِيةً 

 
 
وباً بعد: أوجرةً ومضبأنْ م اِرعاملُض ِصبتني "قّي: " تقول" أوي حِطينعك أو تنمه " الَلْزكأَن

وعلى هذا " إالَّ أنْ"على "  أو"ومعنى ما انتصب بعد . للُّزوم أو أنْ تعِطيينلَيكُونن ا: يقول
:قول امرئ القَيس  

نحاِولُ ملكاً أو نموت فَنعذَرا* فَقُلْت له ال تبِك عينك إنما   
:وقال زياد األعجم  

ا أو تستِقيماكَسرت كُعوبه* إذّا غَمزت قَناةَ قَوٍم ] وكُنت  
هذا البيت من (إالَّ أنْ نموت فُنعذَر، وكَسرت كُعوبها إالَّ أنْ تستقيما: واملعنى ِفي البيتين

أبياٍت ثالثٍة قَاِفيتها مكْسورةُ اآلِخِر إالّ البيت الشاهد ففيه إقْواء على الرفع وسيبويه روى 
). البيت بالنصب وجعلَه شاِهداً عليه  

على أَنْ تشِرك بني اَألول واآلِخِر، : ولو رفَعت لكَانَ عرِبياً جاِئزاً على وجهني: وقال سيبويه
أو : وعلى أنْ يكونَ مبتدأ مقْطُوعاً من اَألول، وعلى هذا فيكونُ تأويلُ قَوِل امِرئ القَيس

ون إىل قَوٍم أُوِلي بأٍْس شديٍد تقَاِتلُوم أو ستدع{: نحن ِممن ميوت فيعذَر وقال عز وجل
"  أي بأن تعِطف بـ -إن ِشئْت على اِإلشراك ") 48"من الفتح " 16"اآلية (} يسِلمون

.أو هم يسِلمون:  إنْ ِشئْت على تقْدير-يسِلمون على تقَاِتلوم " أو  



ِسيم، أو التفِصيل، أو اِإلبهام، أو التسِوية، أو إذا كَانت للشك، أو للتقْ"  أو"وكلمة 
.كَانت عاِطفَةً ساكنة" الواو"أو " كَيف"أو " أالّ"أو " أىل؟؟"أو " بل"التخيري، أو مبعىن   

ه وإذا كانت ِللْتقْرير أو التوِضيح، أِو الرد، أو اِإلنكَاِر، أو االسِتفْهام، كانت مفْتوحةً كقول
  " )5"من سورة املائدة " 104"اآلية (} أَو لَو كَانَ آباؤهم ال يعلمون{ : تعاىل

 


