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 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٓٚ﴾  
  

 
لػػػو ك ػػػح و كمػػػف آالحمػػػد  كال ػػػبلال كالىػػػبلـ هللامػػػى رىػػػكؿ   كهللامػػػى 

  .الهاك 
 ،،،،ك عد

إف  ػػػػا ىػػػػذا –فػػػػقلمحؽ أ ػػػػكؿر إف العر حػػػػد الل ػػػػححد ف ػػػػد  ىػػػػمح  يق 
اإلحىػقس  ػقللرؽ  ػحف اىػ عمقؿ  عػض  في هللا رنق ىػذا، ح ػي أىػحى  –ال كؿ

 كال إحىػقس المػ كمـ  ححث حمكف إدراؾ ىذا الىعؼ  إدراؾ  –الحركؼ ىعحلق 
  يذا اللرؽ...
جػػػؿ ىػػػذا كجػػػد  أنػػػو مػػػف الىػػػركرم أف  عػػػقل   ىػػػحد اىػػػ عمقؿ أمػػػف 

ك الم حػػػدث أف حعػػػرؼ مكىػػػ  أالحػػػركؼ فػػػي مكاطنيػػػق ح ػػػي حىػػػ طح  الكق ػػػ  
لػػػو أف حىػػػ عمؿ كحػػػره مكقنػػػو ك ػػػد ا  ػػػر  كأنػػػو ال حجػػػكز الحػػػرؼ  ىػػػذا اىػػػ عمقؿ

ػػق(  رل حثػي ىػذا أر عػد أحػرؼ حىػػ عمميق الكثحػركف كىمػق )أـ( ك )أك( ك )لػـ( ك)لما
  قهللا  قر أنيمق مف الحركؼ الشقئعد كال ي  د حم  س اى عمقؿ أحدىمق  قآل ر.

ك ق     عقلي  مد ال مـ في األىقلح  الرفحعػد الرا حػد كال ػي كلمق كقف 
دم فػػي ىػػذا ال حػػث ئػػف ػػد جعم ػػو إمػػقمي كرا –حعجػػز ال شػػر هللاػػف اإل حػػقف  مثمػػو 

نر شؼ مف رحح و كننيؿ مف معحنو الذم ال حنى  فجعم  ىذا ال حث مر  طق 
  ك ق    مى شيدا  آحق و.

المغػد فقهللا مػد  هللامحػو  د هللاممقءكال ننىى أف الشعر العر ي لو أىمح و هللان
في ىػذا الدراىػد  ق ػد كالشػعر العر ػي المشػيكد لػو  قلل ػقحد كال بلكػد كالػذل 
اهللا مػػد هللامحػػو هللاممػػقء المغػػد فػػي اىػػ ن قط ال كاهللاػػد النحكحػػد كاألحكػػقـ المغكحػػد فن ػػكؿ 

 ك)أماق(. –ك ق ال كفحؽ فمن دأ اآلف) أـ( 
ئحقف حج معقف في أف الحكـ المذككر مىػند  يمػق )أـ( ك )أك( حرفقف ثنق

 االىمحف المذككرحف،  كن ص كؿ حرؼ منيق  حدحث  قص. إلى أحد 
 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٓٛ﴾  
  

 .: )أم(أواًل

  أ ي)أـ( في العر حد هللامي ىر حفر
 ر أف  ككف م  مد.األول
 ر أف  ككف من طعد.الثاني

كمق  عدىق ال حى غني  أحدىمق هللاف  ر الم  مدر كىي ال ير مق   ميقكالن أ
األ ر، ألنيمق إمق أف حككنػق ملػردحف  ح ح ػق أك   ػدحرا كنىػ د الحكػـ هللانػد المػ كمـ 

 إلحيمق معق، أك إلي أحدىمق مف كحر  عححف.
 مػػق   ميػػق كككنػػو كبلمػػق  ك حػػؿر إنيػػق ىػػمح  م  ػػمد ال  ػػقؿ مػػق  عػػدىق

 كاحدا.
 َ)أم( املتصلة يذٍ إما أى:

 ملَْ  َأمْ  َأَأنْووووَتْرَُوُ  ْ  َعلَووووْيِ  ْ  َسووووَوا ٌ ﴿ رىمػػػػزال ال ىػػػػكحد ك كلػػػػد  عػػػػقلىـ هللامحيػػػػق    ػػػػد )أ(
نَووا َسووَوا ٌ ﴿ رك كلػػد  عػػقلي، (ٔ)﴾ يُوْؤِمنُووونَ  اَل  ُُوْنووِتْرُم ْ   (ٕ)﴾َصووََوْرنَا َأمْ  َأَجزِْعنَووا َعَليوْ

 .(ٖ)﴾ ذَلُ ْ  َُْستَوْغِفرْ  ملَْ  َأمْ  ذَلُ ْ  َأْستَوْغَفْرتَ  َعَلْيِ  ْ  َسَوا ٌ ﴿ر ك كلد  عقلى
لي َأذَىػػ  زحػػد أـ فػػي الػػدار أـ هللامػػركو كمػػق أ ػػق دن أزحػػ ىا كن ػػكؿر وىػػكاء هللامػػ

مػػركو فيػػذا هللامػػي للػػظ االىػػ ليقـ إالا أنػػو وكمػػق َأْدِرل أزحنػػد فػػي الػػدار أـ هللاَ  ،هللامػػركو
نمق    ر أف األمرحف هللاندؾ كاحد  .(ٗ)  ر جيء  و هللامي ىحئد االى ليقـ، كا 

كأمػق ىمػزال ال ىػكحد فيمػق و ىػي ف ػقؿررا ك د نص هللامي ىذا أ ك الحىف ال
ىكاء هللامي أ م  أـ  عد ،  رالم قف  محقف  كليـر ال أ قلي كم  رفق و نحك  كلؾ

. كمػػف مجػػيء )أـ( الم  ػػمد الم  ػػدـ هللامحيػػق ىمػػزال (٘)كال أ ػػقلي أ ػػقـ زحػػد أـ  عػػدو
 ال ىكحد في الشعر  كؿ حىقف  ف ثق  ر

                                                           

 مف ىكرال ال  رال.( ٙ) راآلحد (ٔ)
 مف ىكرال إ راىحـ. (ٕٔ) راآلحد (ٕ)
 مف ىكرال المنقف كف. (ٙر )اآلحد (ٖ)
 .ٕٗٔ ػ راألزىحد (ٗ)
 .ٖ٘ٚ/ٕ رشرح الكقفحد (٘)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٜٚٓ﴾  
  

 (1)لئي ُ أم حلاين يظ ر غيب  ...اىل أنب باحلزن قيٌس وَما أُبَ 
ككأنػػػو  ػػػقؿر مػػػق أ ػػػقلي أدل اللعمػػػحف كػػػقف، ك  ػػػ   ػػػحف الجمم ػػػحف كحكػػػكف 

 الكبلـ  يق م عقدال. 
 كمف ك كهللايق  حف جمم حف  كؿ الشقهللارر

 (2)أم مو اآلن واقعٌ  مويت نا َ أَ  ولست أباىل بعد فقدي مالكا =
مثػؿ )كأـ(  عححف أحد الشحئحف فكأنيمق  ) ( ك د ح  دـ هللامحيق ىمزال حطم   يق ك ػ

ا   ف ػد ذَ  ا أـْ ـ أحمد أـ  قلد كمعنقىػق  أحيمػق  ػقـ  إذَ )أحيمق( ك)أحيـ(   كؿ أ ق
جعم  اليمزال م  أحد االىمحف المىئكؿ هللانيمق كأـ م  اآل ر كىذا ىك معنى 

ر أحيـ ي المنزؿ أـ  قلد أـ محمكد   معنىال عدحؿ في اليمزال.   كؿر أمحمد ف
فػإذا كػقف الىػؤاؿ هللاػف االىػـ ف  دحمػو في المنزؿ، كحمػى اليمػزال المىػئكؿ هللانػو، 

ذا كػػػػقف الىػػػػؤاؿ هللاػػػػف اللعػػػػؿ ا   حػػػػ  أـ هللامػػػػي   ك لأمحمػػػػد أ ر(ٖ) وأحىػػػػف ك كلػػػػؾ
 أحىق،   كؿر أأكرم  محمدا أـ أىن و   –  دحمو  –فححىف 

د  ىذا المعنى ف  دحـ االىـ أحىف ألنؾ ؾ إذا أر نكاهللامـ أو  قؿ ىح كحور
نمػػػق  ىػػػألو هللاػػػف  االىػػػمحف، ال  ػػػدرل أحيمػػػق ف ػػػدأ  أحػػػد ال  ىػػػألو هللاػػػف الم ػػػى، كا 

  .(ٗ) قالىـ ألنؾ    د أف ح حف لؾ أم االىمحف في ىذه الحقؿو
 

                                                           

كالم ػػػػرد فػػػػي الم  ىػػػػ   ،ٛٛٗ/ٔال حػػػػ  مػػػػف  حػػػػر ال لحػػػػؼ كىػػػػك مػػػػف شػػػػكاىد ىػػػػح كحو  (ٔ)
كاألزىحػػد  ،ٔٙٗ/ٗكال غػػدادم فػػي ال زانػػد  ،ٖٖٗ/ٕكا ػػف الشػػجرم فػػي أمقلحػػد ،ٜٕٛ/ٖ

ٕٔ٘. 
 ،ٔٗكىػك مػف شػكاىد ا ػف ىشػقـ فػي المغنػى  -كلـ أ ؼ هللامى  قئمػو –ال ح  مف الطكحؿ  (ٕ)

، كالشػػن حطي فػػي الػػدكر المكافػػ  ٕٖٔ/ٕ، كالىػػحكطي فػػي اليمػػ  ٕٗٔ/ٕكال  ػػرحا ،ٜٗ
ٕ/ٔٚ٘. 

 .ٖٕٔ/ٕ راأل كؿنص هللامى ىذا ا ف الىراج في  (ٖ)
 .ٓٚٔ- ٜٙٔ/ٖ رالك ق  (ٗ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٓ﴾  
  

 َما بَِعيدٌ  َأمْ  َأَقرِيبٌ  َأْدِري َوِإنْ ﴿ رك    )أـ( ىذه  حف ملردحف نحك  كلو  عقلى
 .(ٔ)﴾ُُوَعُدون

 أنيق  د      حف جمم حفر كالجمم قف إمق أف  ككنقر كمق
 فعمح حف نحك  كؿ الشقهللارر  )أ(

اعا فارقين   (2)سرت أم عاديت حل  ىمأفقلت:  ...فقمت للطف مُر
 ) ( اىمح حف ك كؿ األىكد  ف حغلرر
 .(3)شعيث بن س   أم شعيث بن منقر ...لعمرك ما ادري وإن كنت داريا 

كال  ػػدحرر مػػق أدرم أحيمػػق  أم مػػق أدرم أشػػعحث  ػػف ىػػيـ أـ شػػعحث  ػػف 
 من ر.
ك كلو  ،(ٗ)﴾اخْلَاِلُقونَ  ََنْنُ  َأمْ  ََتُْلُقونَهُ  َأَأنْوُت ْ  ﴿ رلو  عقليك م  مل حف نحك  )ج( أك 
 .(٘)﴾َصاِمُتونَ  َأنْوُت ْ  َأمْ  َأَدَعْوُُتُوُم ْ  َعَلْيُك ْ  َسَوا ٌ ﴿ ر عقلي
قز ا ػػػػػ بلؼ الجمم ػػػػػحف مػػػػػ  أنيػػػػػق م  ػػػػػمد ألمػػػػػنيـ مػػػػػف االل  ػػػػػقس جػػػػػك 

  قلمن طعد ألف ال ىكحد المعني فحيق لمنل مد. 
 
 
 
 

                                                           

 مف ىكرال األن حقء. (ٜٓٔ)ر اآلحد (ٔ)
، ٔٗ، كالمغنػػيٜٓٔال حػػ  مػػف  حػػر ال ىػػحط لزحػػقد  ػػف حمػػؿ كىػػك مػػف شػػكاىد الشػػقفعحد  (ٕ)

 .ٕٖٔ/ٕ، ٔٙ/ٔكاليم  
ال حػػ  مػػف الطكحػػؿ كىػػك مػػف شػػكاىد ىػػح كحو ك ػػد اى شػػيد هللامػػي حػػذؼ اليمػػزال مػػف  ػػكؿ  (ٖ)

كالىػحكطي  ٜٙٔ/ٖ، كىػح كحو ٖٓٛشعحث  ف ىػيـ كىػك مػف شػكاىد الم ػرد فػي الكقمػؿ 
 .ٔٓٔ/ٖكاألشمكني ،ٕٖٔ/ٕاليم  

 مف ىكرال الكا عد. (ٜ٘) رحداآل (ٗ)
 مف ىكرال األهللاراؼ.( ٖٜٔ) رحداآل (٘)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٔ﴾  
  

 َِفرتق الهُعاى مو أربعة أَجٌ: 

ر أف الكا عػػد  عػػد ىمػػزال ال ىػػكحد ال  ىػػ حؽ جكا ػػق ألف لهمااا وثانمهماااو أ
كال كذح  ألنو المعني فحيق لحس هللامي االى ليقـ، أف الكبلـ معيق  ق ؿ لم  دحؽ 

 .(ٔ)  ر
 يق هللامي ح ح  و.كلحى   مؾ كذلؾ، ألف االى ليقـ مع

ر أف الكا عد  عد ىمزال ال ىكحد ال     إال  حف جمم ػحف كال الثالث والرابع
 كػػكف الجمم ػػقف معيػػق إال فػػي  أكحػػؿ الملػػردحف، ك ككنػػق فعمح ػػحف أك اىػػمح حف كمػػق 

   دـ. 
 كمق ى ؽ. –أمق الثقنحد ف     حف ملردحف كجمم حف 

 يل يستغهى عو اهلمشة بـ)يل( يف املتصلة؟

الشػذكذ  كر مق  جئ )ىؿ(   ػؿ الم  ػمد هللامػيو  قؿ أ ك الحىف الرىير
 .(ٕ)و نحك ىؿ زحد هللاندؾ أـ هللامرك

ا أف كجد ف ػد كال ع حر  ر  حلحد معني ال مد، فكأف   دـ )ىؿ( لحس كثحر 
  رجو النحقال هللامي الشذكذ.

نمػػػق لزمػػػ  اليمػػػزال فػػػي األكمػػػ  دكف )ىػػػؿ( ألف )أـ( الم  ػػػمد الزمػػػد  كا 
لمعنػػػػى االىػػػػػ ليقـ كىػػػػػعق، كىػػػػى مػػػػػ  أداال االىػػػػػ ليقـ ال ػػػػي   ميػػػػػق  معنػػػػػير أم 
الشػػحئحف، فشػػقرك  اليمػػزال ال ػػي ىػػي أحىػػق هللارح ػػد فػػي  ػػق  االىػػ ليقـ، كهللاقدل يػػق 

 .(ٖ)(لح ي كقن ق معق  معني )أ
  ػػد(ي كأمػػق )ىػػؿ( فإنيػػق دا مػػد فػػي االىػػ ليقـ ألف ) ػػد( )أم  ػػأ ي  معنػػ

ْنَسانِ  َعَلى َأَُى َملْ ﴿ رنحك  كلو  عقلي  . (ٗ)﴾الدَّْمرِ  ِمنَ  ِحٌنٌ  اْْلِ
 

                                                           

 .ٔٗ ػ  رالمغني (ٔ)
 .ٕٖٚ/ٕحدفكقالكشرح  ٔٗ ػ  رالمغني (ٕ)
 .ٖٖٚ/ٕر شرح الكقفحد (ٖ)
 مف ىكرال اإلنىقف.( ٔ) رآحد (ٗ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٔ﴾  
  

 .(ٔ)وككذلؾ )ىؿ( إنمق  ككف  منزلد ) د(و ر قؿ ىح كحو
   :رأي املالكى

كحػػػر فأجػػػقز أف  حشػػػ رط أف    ػػػدميق اليمػػػزال ال  ػػػد ذكػػػر أنػػػو الالمػػػقل ى 
 .(ٕ)هللاف كؿ جممد ىؿ(  بل شذكذ إذا ك   االى ليقـ)   دـ 

 كأف كقف المعني )المعقدلد( كاى شيد هللامي ذلؾ   كؿ الشقهللارر
 (3)أم حَل ا غتا نأُك اليوم مصروم ...مل ما علمت، وما استودعت مكتوم 

 أم ىذحف كقف   – ي لكمق  قؿ المق –ألف المعنى 
 ك عىيـ.  رجيق )أـ( هللامي أنيق  معني ) ؿ(.

 صلًا: أ ىما قيل ف

فػػذكر أف ا ػػف  (ٗ)المغػػد فػػي أ ػػؿ )أـ( ىػػذهن ػػؿ المػػرادم مػػق  قلػػد هللاممػػقء 
 كحىقف ذى  إلي أف أ ميق)أك( كالمحـ  دؿ مف الكاك. 

 كذكر النحقس في )أـ( ىذه  بلفق.
أمق أ ك هللا حده ف د ذى  إلي أنيق  معني اليمزال فإذا  حؿر أمحمد  قئـ أـ 

مذى  اى ليقمحف. كردال أ ك ححػقف محمكد  فقلمعنير أمحمكد  قئـ فح حر هللامي 
  أنيق دهللاكل  بل دلحؿ.

أف )أـ( لحىػػ   حػػرؼ هللاطػػؼ ىػػك مػػذى   (حػػرم فػػي )ال ػػدح  (٘)كالغزنػػي
 .(ٙ)جميكر النحقال

                                                           

 ىقركف. ،ٜٛٔ/ٖ رالك ق  (ٔ)
 .ٜٗر ر ؼ الم قني (ٕ)
 ،ٖ٘ٔ/ٛ، كا ػػف حعػػحشٚٛٗ/ٔكانظػػره فػػي ىػػح كحو  ،ال حػػ  مػػف ال ىػػحط لعم مػػد  ػػف هللا ػػده (ٖ)

كالشػػقىد  ،ٕٛٔزىحػػد كاأل ،ٜٗكر ػػؼ الم ػػقني  ،ٖٖٕ/ٕكاليمػػ   ،ٜٖٓ/ٖكالم  ىػػ  
 فحو   دـ )ىؿ( هللامي)أـ( الم  مد.

 .ٕ٘ٓ ػ  رالجني الداني (ٗ)
 ،ٕٔٗىػػك ا ػػف الزكػػي كك ق ػػو ال ػػدح  ح ػػقلؼ أ ػػكاؿ النحػػكححف فػػي أمػػكر كثحػػرال  ػػكفي ىػػنو (٘)
 .ٖٕٙ ككشؼ الظنكف ،ٕ٘ٗ/ٔحدال غفي  هنظر اك 
 .ٕ٘ٓ ػ رالجني الداني(ٙ) 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٔ﴾  
  

 يل جيوس حذف اهلمشة قبل أم املتصلة؟ 

ـ( الم  ػػػػػػمد كذلػػػػػػؾ أ ػػػػػػرر هللاممػػػػػػقء المغػػػػػػد أف اليمػػػػػػزال  ػػػػػػد   ػػػػػػدر   ػػػػػػؿ )
 م  كص  قلشعر كمف شكاىدىـ هللامي ىذا  كؿ هللامر  ف أ ي ر حعدر

 بسَع رمٌن اجلمر أم بثمان ...ريا وإن كنت دالعمرك ما أدري 
  ى  . أكال  دحرر 

 ك كؿ اال رر
 شعيث بن عمرو أم شعيث بن منقر ...لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 

 : ثانيا: )أم( املهكطعة

ر ىػػػي ال ػػػي ال حكػػػكف   ميػػػق إحػػػدل اليمػػػز حف، كىػػػمح   يػػػذا وضااااب ها
الن طقهللايػػق هللامػػق   ميػػق   ػػرا كػػقف أك اىػػ ليقمق فػػقلكبلـ معيػػق هللامػػى كبلمػػحف دكف 

  .(ٔ)الم  مد، كليذا ىمح  من طعد
) ػػػؿ( كاليمػػػزال  ر  ػػػقؿ هللاممػػقء ال  ػػػرال إنيػػػق   ػػدر  ػػػػالخااافي ماااي م نا اااا

إف ىػػػذا لزحػػػد أـ هللامػػػرك، ) ػػػؿ اكػػػذا( كذلػػػؾ فػػػي نحػػػك  كلػػػؾر  مطم ػػػق هللامػػػي معنػػػي
زحػػدا فػػأ  ر  هللامػػي مػػق  كىمػػ  ثػػـ أدركػػؾ  إلػػي شػػ ص ف كىم ػػو فكأنػػؾ نظػػر 

الظػػػف أنػػػو هللامػػػرك، فقن ػػػرف  هللاػػػف األكؿ، ك مػػػ ر أـ هللامػػػرك، كمىػػػ ليمق هللامػػػي  
 . (ٕ)كؿجيد االىرا  هللاف األ
، أم  ؿ أىي شقء، ؿ العر ر إنيق ال ؿ أـ شقءك أحىق    –كمثمكا لذلؾ 

ؿ إ  ػػقر كىػػك كػػبلـ  ػػقـ ك كلػػو أـ شػػقء اىػػ ليقـ هللاػػف ظػػف كشػػؾ ف كلػػور أنيػػق إل ػػ

                                                           

 .ٜٛ/ٛ ا ف حعحشر (ٔ)
  رنلس الم در الىق ؽ(ٕ) 

وك ػذلؾ هللامػي أف ىػذا اال ػر من طػ  مػف األكؿ  كلػو الرجػؿر  رٕٚٔ/ٖكجػقء فػي ىػح كحو 
أنيػػق ال ػػؿ ثػػـ ح ػػكؿر أـ شػػقء حػػق  ػػـك فكمػػق جػػقء  أـ ىنػػق  عػػد ال  ػػر من طعػػد كػػذلؾ  جػػئ 
 عػػد االىػػ ليقـ، ككػػذلؾ أنػػو حػػحف  ػػقؿر أهللامػػر كهللانػػدؾ ف ػػد ظػػف أنػػو هللانػػده، ثػػـ أدركػػو مثػػؿ 

و. ككػػذلؾ أنيػػق ال ػػؿ أـ شػػقء إنمػػق أدركػػو الشػػؾ مػػؾ الظػػف فػػي زحػػد  عػػد أف اىػػ غني كبلذلػ
 .ححث مىى كبلمو هللامي الح حف



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٗ﴾  
  

مقلحو أهللارض لو  عد األ  قر، فبل د مف إىمقر)ىي( ك د ن ؿ ا ف الشجرم في 
 هللاف جمح  ال  رححف أنيق أ دا معني ) ؿ( كاليمزال جمحعق كمق ذكرنق. 

 ) ؿ( مطم ق. كذكر  عض النحقال أنيق   در  ػ
إلػػػي أنيػػػق  ػػػد  ػػػأ ي لبلىػػػ ليقـ  –د أئمػػػد المغػػػد أحػػػ –كذىػػػ  أ ػػػك هللا حػػػدال 

 المجرد مف اإلىرا . ف قؿ في  كؿ األ طؿر
 .(1)غلس الظالم من الرباب خياال ...كتبتك عينك أم رأيت بواسط 

 إف المعنير ىؿ رأح  
 رأى ابو مالك:

ذكػػر ا ػػف مقلػػؾ أف األكثػػر أف  ػػدؿ هللامػػى اإلىػػرا  مػػ  االىػػ ليقـ ك ػػد 
  دؿ هللامى اإلىرا  ف ط.
ر وك)أـ( م  ػػمد أك من طعػػد. فقلم  ػػمد المىػػ ك د (ٕ)جػػقء فػػى ال ىػػيحؿ

 يمػػػػػزال  ػػػػػقلا لمكىػػػػػعيق )أل( كر مػػػػػق حػػػػػذف  كنكنػػػػػ . كالمن طعػػػػػد مػػػػػق ىػػػػػكاىق 
 ك   ىى إىرا ق م  اى ليقـ كدكنوو.

 بياى وتعكيب:

)أـ( ىذه ال ح    عدىق إال الجممد ألنو كبلـ مى أنؼ إذ كقنػ  ىػى فػى 
ى أ ػػػا اآلراء إال أف فحيػػػػق هللامػػػ –ىػػػذا الكجػػػو إنمػػػق هللاطلػػػ  جممػػػد هللامػػػى جممػػػد 

إ طقالن لؤلكؿ ك راجعق هللانو مف ححث كقن  م درال  ػ ) ػؿ( لئلىػرا  هللاػف األكؿ. 
 ػؿ أـ شػقء )كاليمزال( لبلى ليقـ هللاف الثقنى. مثممػق ذكرنػق مػف  ػكؿ العػر  إنيػق إل

 كالمعنى  ؿ أىى شقء.
كمػػػف  ػػػقؿ  أنيػػػق م ػػػدرال  ػػػػ ) ػػػؿ( كحػػػدىق. أك  ػػػقلميمزال كحػػػدىق لػػػحس ىػػػك 

كذلؾ ألف مق  عد ) ؿ( م ح ؽ كمق  عد )أـ( ىذه مشككؾ فحػو كمظنػكف. المراد، 
 فمك كقن  م درال  قليمزال كحدىق لـ حكف  حف األكؿ كالثقنى هللابل د.

                                                           

 ،ٗٛٗ/ٔكىػػػػح كحو  ،ٔٗكدحػػػػكاف الشػػػػقهللار ،ٙٙال حػػػػ  مػػػػف الكقمػػػػؿ كحنظػػػػر فػػػػي المغنػػػػي  (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗكال زاند 

 .ٙٚٔ ػ  (ٕ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔ٘﴾  
  

كالدلحؿ هللامى أنيػق لحىػ   منزلػد ) ػؿ( مجػردال مػف معنػى االىػ ليقـ  ػكؿ 
ََت ِمَّا ََيُْلُق بَونَواٍت َوَأْصوَفاُكْ  بِوالََْ ﴿   عقلىر  َأْم لَوُه ﴿ ، ك كلػو  عػقلىر(ٔ)﴾ِنٌنَ َأِم اَتَّ

 .(ٕ)﴾اْلََوَناُت َوَلُكُ  اْلََوُنونَ 
ال لػـز المحػقؿ كح ػحر ذلػؾ  إذ ال   در )أـ( ىنػق لئلىػرا  المحػض، كا 

 م ح  ق،  عقلى   هللامكان ك حرا هللاف ذلؾ.
 كحؤكد ذلؾ مق جقء فى الك ق  مف  كؿ ىح كحور

ََت ﴿وكمثؿ ذلؾ  كلو  عقلىر  . ف د ﴾ِمَّا ََيُْلُق بَوَناٍت َوَأْصَفاُكْ  بِاْلََِنٌنَ َأِم اَتَّ
ذ كلدان، كلكنو جقء  كالمىممكفر أف    هللامـ الن ي  حػرؼ االىػ ليقـ لـ ح  ا

ػػػركا ىػػػبلل يـ أال  ػػػرل أف الرجػػػؿ ح ػػػكؿ لمرجػػػؿر آلىػػػعقدال أحػػػ  إلحػػػؾ أـ  ،لح  ا
ئكؿ ىػػػح كؿر  ػػػد هللامػػػـ أف الىػػعقدال أحػػػ  إلحػػػو مػػف الشػػػ قء، كأف المىػػػ كأالشػػ قء  

 .(ٖ)والىعقدال، كلكناو أراد أف ح  ر  قح و كأف حعممو
 يل أم املهقطعة عاطفة؟

أـ ىػػػػذه منل ػػػػمد فػػػػبل  كػػػػكف هللاقطلػػػػد ح ػػػػكؿر ح ػػػػكؿ المػػػػرادلر وأـ  كػػػػكف 
 .(ٗ)فبل  ككف هللاقطلد كح     ميق االى ليقـ ككحرهو منل مد

جممػػػػد ككػػػػذلؾ المغقر ػػػػد ح كلػػػػكفر إنيػػػػق لحىػػػػ  هللاقطلػػػػد ال فػػػػى ملػػػػرد كال فػػػػى 
 .(٘)أحىقن 

 رأى ابو مالك:

ذكػػر ا ػػف مقلػػؾ أنػػو  ػػد  عطػػؼ الملػػرد ك ػػكؿ العػػر  وإنيػػق إل ػػؿ أـ شػػقء 
كدلحمػو هللامػى  .(ٙ)ك قؿر ال حقجد إلى   دحر م  دأ ك درىق ىنق  ػ ) ػؿ( دكف اليمػزال
 ذلؾ أف العر  منيـ مف ح كؿ إف ىنقؾ إل بل أـ شقء  قلن  .

                                                           

 مف ىكرال الز رؼ. (ٙٔ)آحدر  (ٔ)
 .ٖٖٚ/ٕمف ىكرال الطكر، كانظر شرح الكقفحد لمرىى،  (ٜٖ)آحدر (ٕ) 
 .ٖٚٔ/ٖ رالك ق (ٖ) 
 .ٜ٘ ػ رر ؼ الم قنى (ٗ)
 .ٕٙٓ ػ رالجنى الدانى(٘) 
 .ٚٗمغنى الم ح ر  ػ (ٙ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٙ﴾  
  

كنحػػػف ن ػػػكؿر إف مػػػق احػػػ    ػػػو ا ػػػف مقلػػػؾ مػػػف  ػػػكؿ  عػػػض العػػػر ر أف 
إف  ػػػح  ىػػػذه الركاحػػد، فػػػقألكلى أف ح ػػػدر  – قلن ػػ   –ىنػػقؾ إل ػػػبل أـ شػػػقء 

 نق   لكممد )شقء( كحككف ال  دحرر أـ أرل شقء كلحى  هللاقطلد لملرد.
 :اجلمًوررأى 

أمق رأل الجميكرر فيى هللاقطلد  عطؼ جممػد هللامػى جممػد، كلػحس ملػردا 
 ملرد. هللامى

كمف أمثم يػقر ىػؿ محمػد هللانػدؾ أـ هللامػى، كىػؿ  قلػد منطمػؽ أـ ىػعحدال، 
 كال  دحرر  ؿ أهللامّى هللاندؾ، ك ؿ أىعحد منطمؽ.

 :بني أم املتصلة وأم املهكطعة

 ػػحف )أـ( ىػػذه ك مػػؾ  شػػق و ك  ػػقلؼ، فيمػػق ح شػػق يقف فػػى أنيمػػق حرفػػقف 
 ليقـ.ثنقئحقف، حعطلقف مق  عدىمق هللامى مق   ميمق، كح  دـ هللامحيمق اى 

 :أما وجٌ املخالفة بيهًما فكما يأتى

 رأواًل: تحتص المتصلة بثفثة أشماء 
  دـ اليمزال هللامحيق إمق لبلى ليقـ نحكر أمحمد هللاندؾ أـ هللامى أك لم ىكحد نحك  -أ

 .﴾َسَواٌ  َعَلْيِ ْ  َأْستَوْغَفْرَت ذَلُْ  َأْم مَلْ َُْستَوْغِفْر ذَلُ ْ ﴿  كلو  عقلىر
 يق هللاف شحئحف أك أشحقء ثق   أحدىمق أك أحدىق هللانػد أنو حج  أف حى ليـ  - 

الم كمـ لطم  ال عححف ألنيق مػ  اليمػزال لطمػ  ال عحػحف فيػى  معنػى )أل( هللانػد 
  عححف أحد الشحئحف.

 أنو حمحيق الملرد كالجممد. -جػ
 بأمور: -أمضاً  –ثانمًا: تختص المنق  ة 

 ػقليمزال أك  يػؿ، كال   ػ   أنو  د ال ح  دميق االى ليقـ، ك د ح  دميق االىػ ليقـ -أ
  عد كحرىمق مف أدكا  االى ليقـ.

)أـ( المن طعد ال  ث   أحد األمرحف هللانػد الػ كمـ،  ػؿ مػق   ػؿ أـ كمػق  عػدىق  - 
هللامػػى كبلمػػحف ألنػػو إىػػرا  هللاػػف الكػػبلـ األكؿ كشػػركع فػػى اىػػ ليقـ مىػػ أنؼ 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٚ﴾  
  

فيػػػى أذف  معنػػػى ) ػػػؿ( ال ػػػى  ػػػدؿ هللامػػػى اإلىػػػرا  كاليمػػػزال ال ػػػى  ػػػدؿ هللامػػػى 
 ليقـ.االى 
أف المن طعػػػد ال حمحيػػػق إال الجممػػػد ظػػػقىرال الجػػػزئحف نحػػػكر أ قلػػػد هللانػػػدؾ أـ  -جػػػػ

هللاندؾ محمػد، أك م ػدرا أحػدىمق نحػكر أنيػق إل ػؿ أـ شػقء أل أـ ىػى شػقء. كال 
  حذؼ ىذه الجممد.

 قؿ الزم شرلر وال حجػكز حػذؼ أحػد جزئػى الجممػد  عػد المن طعػد فػى 
 .(ٔ)ى ال  ر إذ ال حم  ساالى ليقـ لئبل حم  س  قلم  مد، كحجكز ف

ك ػػػقؿ ا ػػػف النػػػقظـر وكأـ المن طعػػػد ىػػػى الكا عػػػد  ػػػحف جمم ػػػحف لحىػػػ ق فػػػى 
 .(ٕ)  دحر الملردحف  ؿ كؿ منيمق مى  ؿ  لقئد و

 .(ٖ)ك قؿ ا ف ىشقـر وكال  د ؿ أـ المن طعد هللامى ملردو
ح عحف فى )أـ( أف  ككف من طعد إذا ك    عدىق جممد مف م  ػدأ ك  ػر نحػك  -د

أزحػد هللانػدؾ أـ هللامػرك هللانػدؾ  ف كلػؾ  عػدىق )أـ هللامػرك هللانػدؾ( ح  ىػى   كلؾر
 أف  ككف منل مد.

 ػػػقؿ ىػػػح كحور وكذلػػػؾ  كلػػػؾر أهللامػػػرك هللانػػػدؾ أـ هللانػػػدؾ زحػػػد، فيػػػذا لػػػحس 
 منزلػػػد أحيمػػػق هللانػػػدؾ، أال  ػػػرل أنػػػؾ لػػػك  مػػػ ر أحيمػػػق هللانػػػدؾ لػػػـ حىػػػ  ـ إال هللامػػػى 

 .(ٗ)ال كرحر كال ككحد
ذا كلحػػػ  أـ كاليمػػػزال جمم ػػػقف مشػػػ رك  قف فػػػى أحػػػد الجػػػزئحف فػػػإف ىػػػذا كا 

كقن  فعمح حف مش رك حف فى اللقهللاؿ نحك أ م  أـ  عد ، كنحكر أنقـ الطلػؿ أـ 
 ان  و فيى م  مد.

كحجكز هللادـ ال نقى   حف معنى اللعمحف أف  ككف من طعد نحك أ قـ زحد 
 أـ  كمـ.

                                                           

 .ٖٕٔالمل ؿر  ػ (ٔ)
 .ٖٔ٘شرح ا ف النقظـ لؤلللحدر  (ٕ)
 .ٛٙالمغنىر  ػ (ٖ)
 .ٕٚٔ/ٕالك ق ر  (ٗ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٔٛ﴾  
  

كأمق إف جئػ   عػدىمق  جمم ػحف كحػر مشػ رك حف فػى أحػد الجػزأحف نحػكر 
هللامى  قهللاد، كأ قئـ محمد أـ  قئـ هللامرك، كأ قـ زحػد أـ  عػد هللامػرك، أمحمد  قئـ أـ 

كنحػػػػكر أىػػػػر  زحػػػػد هللامػػػػرا أـ   مػػػػو  قلػػػػد. فقلم ػػػػأ ركف مػػػػف النحػػػػقال هللامػػػػى أنيػػػػق 
 .(ٔ)منل مد ال كحر

كا ػػف الحقجػػ  كمعػػو األندلىػػى حػػذى قف إلػػى جػػكاز األمػػرحف، فػػإف كقنػػ  
 كقف. (ٕ)م  مد فقلمعنىر أل ىذحف األمرحف

كنحػػف   ػػدد الحػػدحث هللاػػف )أـ(  نكهللاحيػػق، أف نػػذكر  عىػػق  –كال ننىػػى 
َِْصوُروَن ﴿مف أكجو اى عمقال يق ف د   ػ  زائػدال، كمػق فػى  كلػو  عػقلىر  َأْم  *َأفَواَل ُُو

ورٌ  كال  ػدحرر أفػبل    ػركف أنػق  حػر ك ػد   ػدك الزحػقدال ظػقىرال فػى  ػكؿ  (ٖ)﴾َأنَا َخيوْ
 الشقهللارر

 (ٗ)ى العيش بعد الشيب من ندمياليت شعرى وال منجى من اذلرم ... أم مل عل
 .(٘)هللامى لغد طىء ك محر –لم عرحؼ  –كمق أنيق  د  أ ى 

 كجقء هللامى لغ يـ  كؿ الشقهللارر
 (6)ذاك خليلى وذو يواصالىن ... يرمى ورائى بأمس   وامسلمة

 .(ٚ)كفى الحدحثر ولحس مف أم ر أم حقـ فى أمىلرو
                                                           

 .ٖٗٚ/ٕشرح الكقفحد لمرىىر  (ٔ)
 نلس الم در الىق ؽ.(ٕ) 
 (.ٕ٘ -ٔ٘الز رؼر ) (ٖ)
ال حػػ  مػػف  حػػر ال ىػػحط كنىػػ  إلػػى ىػػقهللادال  ػػػف جؤحػػد، كىػػك مػػف شػػكاىد ا ػػف الشػػجرل فػػػى  (ٗ)

، كدكحػػػػقف ٘ٓٔ/ٕ، كالىػػػػحكطى فػػػػى اليمػػػػ  ٚ٘، ٚٗ، كا ػػػػف ىشػػػػقـر المغنػػػػى ٖٖٙ/ٕأمقلحػػػػو، 
 ، كالشقىد فحو مجىء )أـ( زائدال.ٕٜٔ/ٔاليذلححف 

 .ٔٚىشقـ فى المغنىر نص هللامى ىذا  (٘)
ال ح  مف المنىرج كنى  إلى  جحر  ف هللانمد كىك مف شكاىد ا ػف حعػحش فػى شػرح المل ػؿ  (ٙ)
، ٚ٘ٔ/ٔ، كاألشػػػػمكنى ٜٙ/ٔ، كالىػػػػحكطى فػػػػى اليمػػػػ  ٛٗ، كا ػػػػف ىشػػػػقـ فػػػػى المغنػػػػى ٚٔ/ٜ

 .ٗٙٔ/ٔكشرح الشكاىد الك رل لمعحنى 
 .ٔٚذكره ا ف ىشقـ فى المغنىر  (ٚ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٜٚٔ﴾  
  

 معنى )ىمزال االى ليقـ( ك كلؾر أـ  رحد أف   رج معنقه أ رحد  ك د  أ ى
َأْم  *َُوْنزِيوووُل اْلِكتَووواِب اَل رَيْوووَب ِفيوووِه ِموووْن َربِّ اْلَعووواَلِمٌَن ﴿أف   ػػػرج  ػػػقؿ    عػػػقلىر 

 ،(ٕ)﴾َأْم ُُرِيوووُدوَن َأْن َُْسوووأَُلوا َرُسووووَلُك ْ ﴿، كمثمػػػو  كلػػػو  عػػػقلىر (ٔ)﴾يَوُقولُووووَن افْوتَووووَرا ُ 
فمعنػػىر )أـ( فػػى كػػؿ  ،(ٗ)﴾َأْم يَوُقولُوووَن َشوواِعرٌ ﴿ ،(ٖ)﴾ذَلُووْ  َنِصوويٌب ِمووَن اْلُمْلووكِ َأْم ﴿

 .(٘)ذلؾ ألؼ االى ليقـ، ألنو لـ ح  دميق اى ليقـ كنحكىق كثحر فى ال رآف الكرحـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مف ىكرال الىجدال.( ٖ، ٕاآلحدر ) (ٔ)
 ( مف ىكرال ال  رال. ٛٓٔاآلحدر ) (ٕ)
 ( مف ىكرال النىقء. ٖ٘اآلحدر ) (ٖ)
 ( مف ىكرال الطكر. ٖٓاآلحدر ) (ٗ)
 .ٖٓٔاألزىحدر  ػ (٘)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٓ﴾  
  

 ثانيًا: أو

مػػف الحػػركؼ الثنقئحػػد ال ػػى  لحػػد أف الحكػػـ المػػذككر مىػػند  يػػق إلػػى أحػػد 
االىػػػمحف المػػػذككرحف ال  عحنػػػو فيػػػى  كػػػكف ألحػػػد الشػػػحئحف أك األشػػػحقء كىػػػى مػػػف 
الحركؼ ال ى  شرؾ مق  عدىق فحمق   ميق فى اإلهللاػرا  ال فػى المعنػى ك ػأ ى فػى 

كمػػق  ػػأ ى أحىػػق فػػى اإلنشػػقئحد   ػػكؿ فػػى ال  ػػرر زحػػد أك  .(ٔ)األىػػقلح  ال  رحػػد
 ػذ ك ق ػق أك  ممػق، أل هللامرك نجا، فقللعؿ كا   مف أحدىمق ك  كؿ فػى اإلنشػقء 
  ذ أحدىمق كال  جم   حنيمق، كنحكر  زكج زحن  أك أ  يق.

 رأى ابو مالك:

 قؿ ا ف مقلؾر إنيق  شرؾ فى اإلهللاػرا  كالمعنػى ألف مػق  عػدىق مشػقرؾ 
فأن    كؿر  قـ  قلد أك ىعحد فكؿ  – (ٕ)لمق   ميق فى المعنى الذل جىء ألجمو

 كاحد منيمق مشككؾ فى  حقمو.
 :معانيًا

لحكمكىق ...  لػ )أك( فى العر حد معقف كثحرال كا 
ر أف  كػػػػكف لمشػػػػؾ   ػػػػكؿر رأحػػػػ  زحنػػػػ  أك ىػػػػعقد كجػػػػقئنى رجػػػػؿ أحاااا  ا

 كامرأال. 
فحجػػػػكز أف حكػػػػػكف المػػػػ كمـ شػػػػػقكق، أك أنػػػػو أراد  شػػػػػكحؾ م قط ػػػػو،  ػػػػػقؿ 

  .(ٖ)﴾َلَِْثُت يَوْوًما َأْو بَوْعَض يَوْومٍ ﴿  عقلىر
ك  ػػد أحػػدىمق دكف اآل ػػر ر  كػػكف )أك( لم  ححػػر  ػػحف أمػػرحف، والثااان 

ك كلؾر كؿ الىمؾ أك ال مر، أل ال  جم   حنيمق، كلكف ا  ر أحدىمق، ك  ػكؿر 
 أهللاطنى دحنقرا أك ثك ق.

                                                           

كىػػى ال ػػى   ق ػػؿ األىػػقلح  اإلنشػػقئحد أل الكػػبلـ ال  ػػرل الػػذل مػػف شػػأنو أف حح مػػؿ ال ػػدؽ  (ٔ)
 كال كذح .

 .ٕٕٚالجنى الدانىر  ػ (ٕ)
 ( مف ىكرال ال  رال. ٜٕ٘اآلحدر ) (ٖ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٔ﴾  
  

َفَكفَّارَُُووووُه ِإْاَعوووواُم َعَشووووَرِة َمَسوووواِكٌَن ِمووووْن َأْوَسووووِط َمووووا ﴿كمنػػػػو  كلػػػػو  عػػػػقلىر 
 .(ٔ)﴾رَقَوََةٍ ُُْطِعُموَن َأْمِليُكْ  َأْو ِكْسَوُُوُ ْ  َأْو ََتْرِيُر 

، فأنػػ  م حػػر (ٕ)﴾َفِفْديَووٌة ِمووْن ِصووَياٍم َأْو َصووَدَقٍة َأْو ُنُسووكٍ ﴿ ك كلػػو  عػػقلىر
 فى جمح  ىذا، كأل ذلؾ فعم  أجزأؾ. كال  ححر ال حككف إال  عد طم .

ر أف  ككف )أك( لئل قحد ك كلؾر جقلس العممقء أك الزىػقد كاىػم  الثالث
ذا  مػػ ر ال  جػػقلس زحػػدا أك لمحىػػف أك ا ػػف ىػػحرحف، كأِ  المىػػجد أك  الىػػكؽ، كا 

 هللامرا أك  قلدا، كقف حظرا لمجمح  كمق كقن  فى اإل قحد إطبل ق لمجمح .
 ما الفزق بني التخيري واإلباحة؟

فػػى اإل قحػػد كاال   ػػقر هللامػػى  حلػػرؽ  حنيمػػق  جػػكاز الجمػػ   ػػحف اللعمػػحف
ظر أك كمن  الجم  فى ال  ححر ألف اإل قحد  ككف فحمق لحس ا مو الح ،أحدىمق

 المن ، فكأف الم كمـ حرحد أف حن و الم قط  هللامى فعؿ أشحقء مف الم قحق .
كأمق ال  ححر، فأحد األمػرحف فحػو م ػقح كاآل ػر محظػكر، كلػو أف ح  ػقر 

 كال حجم .   كؿر أد فرحىد الح  ملردا أك م م عق.
كمػػق  ر أف  ػػأ ى ل  حػػحف النػػكع ك كلػػؾ، مػػق أكمػػ  إال  مػػرا أك ز ح ػػقالرابااع

ُ ْ  آِتًوا ﴿ ل ى  إال  طنق أك حرحرا، أل ىذا النكع، كمنو  كلو  عقلىر َواَل ُُِطْع ِمنوْ
قَوواُلوا َسوواِحٌر َأْو ﴿أل ال  طػػ  ىػػذا الىػػر ، كمثمػػو  كلػػو  عػػقلىر  ،(ٖ)﴾َأْو َكُفووورًا
ُ ِإالَّ ﴿ك كلػػو  عػػقلىر  ،(ٗ)﴾رَلْنُووونٌ  َوْحيًووا َأْو ِمووْن َورَاِ  َوَمووا َكوواَن ِلَََشووٍر َأْن يَُكلَِّمووُه ا َّ

 أل مف ىذه الكجكه. ،(٘)﴾ِحَجاٍب َأْو يُوْرِسَل َرُسواًل 

                                                           

 ( مف ىكرال المقئدال. ٜٛاآلحدر ) (ٔ)
 ( مف ىكرال ال  رال. ٜٙٔاآلحدر ) (ٕ)
 ( مف ىكرال اإلنىقف. ٕٗاآلحدر ) (ٖ)
 ( مف ىكرال الذارحق . ٕ٘اآلحدر ) (ٗ)
 ( مف ىكرال الشكرل. ٔ٘اآلحدر ) (٘)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٕٚ﴾  
  

َواَل َعلَووووووى ﴿ر ر  كػػػػػػكف )أك(  معنػػػػػػى كاك العطػػػػػػؼ ك كلػػػػػػو الخااااااام 
ِإالَّ لَُِوعُوولَِتِ نَّ ﴿ رك كلػو  ،(ٔ)﴾َأنْوُفِسُكْ  َأْن َُْأُكُلوا ِمْن بُوُيوُُِكْ  َأْو بُوُيوِت آبَاِئُك ْ 

 ،(ٗ)﴾َلَعلَّوُه يَوتَوتَكَُّر َأْو ََيَْشوى﴿ ،(ٖ)﴾عُوْترًا َأْو نُوْترًا﴿ ك كلػو  عػقلىر ،(ٕ)﴾آبَائِِ نَّ َأْو 
ُُْوووِدُث ذَلُوووْ  ِذْكوووًرا ﴿ فػػػػ )أك( فػػػى كػػػؿ ىػػػذه اآلحػػػق   منزلػػػد  ،(٘)﴾َلَعلَُّ وووْ  يَوتوَُّقووووَن َأْو 

 )الكاك(.
وهللاػػػذرا فكأنػػػو  ػػػقؿر ومػػػف  حػػػك كـ ك حػػػك  آ ػػػقئكـو، ول عػػػكل يف كآ ػػػقئيفو، 

نذارا، كلعو ح ذكر كح شى كلعميـ ح  كف كححدث ليـ ال رآف  كنذراو حعنى إهللاذارا كا 
 ذكرا.

 كمنو  كؿ النق غدر
 (6)قالت أال ليتما متا احلمام لنا ... إىل ْتامتنا أو نصفه فقد

 أرادر كن لو ف د، فػ )أك(  معنى )الكاك(.
 ك كؿ  ك د  ف الحمحرر

 (7)لنفسى ُقاما أو علي ا فجورماوقد زعمت ليلى بأىن فاجر ... 
 المعنىر كهللامحيق فجكرىق.

 
                                                           

 ( مف ىكرال النكر. ٔٙاآلحدر ) (ٔ)
 ( مف ىكرال النكر. ٖٔاآلحدر ) (ٕ)
 ( مف ىكرال المرىبل . ٙاآلحدر ) (ٖ)
 ( مف ىكرال طو. ٗٗاآلحدر ) (ٗ)
 ( مف ىكرال طو. ٖٔٔاآلحدر ) (٘)
ال حػػ  مػػف  حػػر ال ىػػحط، كالشػػقىد فحػػور مجػػىء )أك(  معنػػى الػػكاك، كانظػػره فػػى ال  ػػقئص  (ٙ)
، كاليمػػ  ٛ٘، ٗ٘/ٛ، كا ػػف حعػػحش ٜٚٗ، كاإلن ػػقؼ ٕٗٔ/ٕ، أمػػقلى ا ػػف الشػػجرل ٓٙٗ/ٕ
 .  ٕٗٛ/ٔ، كاألشمكنى ٘ٙ/ٔ
ال ح  مػف الطكحػؿ، ك ك ػد  ػف الحمحػر، حكنػى أ ػق حػر ، فػقرس شػقهللار إىػبلمى  ػقح  (ٚ) 

لحمػػػى األ حمحػػػد، كالشػػػقىد فحػػػور اىػػػ عمقؿ )أك(  معنػػػى الػػػكاك، كانظػػػره أمػػػقلى  ػػػف الشػػػجرل 
 .ٖٗٔ/ٕ، كاليم  ٗٔٔ، كاألزىحد ٜٙٔ، كشرح شكاىده ٕٙ، كالمغنى ٖٚٔ/ٕ



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٖٚ﴾  
  

 ك قؿ جرحرر
 (1)نال اخلالفة أو كانت له قدرا ... كما أُى ربه موسى على قدر

 معنقهر ككقن  لو  درا.
 ك قؿ آ رر

 (2)قفا نسأل منازل من لَيىن ... خال  بٌن قردة أو عرادا
 معنقهر كهللارادا.
 كمثمو  كؿ ا ف أحمرر

 (3)فالَثا ش رين أو نصف الثالث ... إىل ذاكما ما غيَتىن غياهبا
حرحدر ال ثػق شػيرحف كن ػؼ ثقلػث، ألف ل ػث ن ػؼ الثقلػث ال حكػكف إال 

 .(ٗ) عد ل ث شيرحف
 ك قؿ م مـ  ف نك رالر

 فلووووووووو أن الَكووووووووا  يوووووووورد شوووووووويئا

 بكيوووووووت علوووووووى  وووووووًن أو عفووووووواق  

   
 علووووى ادلوووور ين إذ ملكووووا ّتيعووووا

(5)واشوووووووووتياقلشوووووووووأ ما بشوووووووووجر   
 

   
 أراد الشقهللار أف ح كؿر  كح  هللامى  جحر كهللالقؽ. 

 

                                                           

، كال  ػػػػرحا ٕٙ، كالمغنػػػػى ٖٚٔ/ٕال حػػػػ  مػػػػف ال ىػػػػحط، كانظػػػػره أمػػػػقلى  ػػػػف الشػػػػجرل  (ٔ)
، كالشػػقىد فحػػور اىػػ عمقؿ )أك(  معنػػى الػػكاك. ٛ٘/ٕ، كاألشػػمكنى ٖٗ/ٕ، كاليمػػ  ٖٕٛ/ٔ

 كحرل جقء ال بلفد.
، كمعػػقنى ٘ٔٔ ػػػ ، كاألزىحػػدٖٚٔ/ٕال حػ  مػػف الػػكافرر كانظػره فػػى أمػػقلى  ػػف الشػجرل  (ٕ)

 ، كنى و اللراء لؤلشي  ا ف زمحمو، كالشقىد فحو كىق  و.ٕٙ٘/ٕال رآف لملراء 
، كاألزىحػػد ٖٛٗ، كاإلن ػػقؼ ٓٙٗ/ٕال حػػ  مػػف  حػػر الطكحػػؿ، كانظػػره فػػى ال  ػػقئص  (ٖ)

 . ٖٚٔ/ٕ، كأمقلى ا ف الشجرل ٘ٔٔ
 .٘ٔٔحنظرر األزىحد،  ػ (ٗ)
، كأمػقلى ٙٔٔ، كاألزىحػد  ػػٖٛٔ/ٕقلى  ػف الشػجرل ال ح قف مػف الػكافرر كانظرىمػق فػى ر أمػ (٘)

 ، كالشقىد فحو كىق  و.ٕ٘ٓ/ٖ، ك زاند األد ، ٛ٘/ٕالمر ىى 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٗ﴾  
  

 كمنو  كؿ ل حدر
 (1)ُتىن ابنتاى أن يعيش أبومها ... ومل أنا إال من ربيعة أو مضر

فػ )أك(  معنى )كاك( العطؼ كلحس لمشؾ، ألف الشػقهللار )ل حػد( لػـ حشػؾ 
فى نى و، ح ى ال حدرلر أف ر حعد ىك أـ مىر، كلكنو أرادر )ر حعد( ا قه الذل 
كلده، ألنو ل حد  ف ر حعد ثـ  قؿر )أك مىر( حرحد  مىر أ قه األك ر، حرحد أنى 

فػػػى اإل قحػػػد ال ػػػى ( أمػػػك  كمػػػق مػػػق كا.  ػػػقؿ الرىػػػىر وكلمػػػق كثػػػر اىػػػ عمقؿ )أك
 .(ٕ)معنقىق جكاز الجم  جقز اى عمقليق  معنى الكاك

 ك قؿ ا ف مقلؾر
 ورمبا عاقَت الواو إذا ... مل يلف ذو النطق للَس منفتا

ر أف  كػػػػكف )أك(  معنػػػػى كاك العطػػػػؼ، ك ػػػػد ؿ هللامحيػػػػق ىمػػػػزال السااااا  
 االى ليقـ ف   ى مل كحد هللامى حقليق.

ُعونُووووَن ﴿ر ك كلػػػو  كمعنػػػقهر كآ قؤنػػػق،  ،(ٖ)﴾َأَوآبَاُؤنَوووا اْوَوَّلُوووونَ  *َأِإنَّوووا َلَمَوْ
العطؼ، كمق د م  اليمزال هللامى اللقء فػى  كلػو  فأد ؿ ىمزال االى ليقـ هللامى كاك

َأَفَموْن َكواَن َعلَوى بَويِّنَوٍة ﴿ ،(٘)﴾َأفَوَأِمُنوا َمْكوَر ا َِّ ﴿ ،(ٗ)﴾َأفَوَأِمَن َأْموُل اْلُقوَرى﴿  عػقلىر
َأَولَووْو ﴿، (ٛ)﴾َأَوَعِجَْووُتْ  َأْن َجووا َُك ْ ﴿ ،(ٚ)﴾َأفَولَووْ  َيِسووًنُوا ْل اْوَْر ِ ﴿ ،(ٙ)﴾رَبِّووهِ  ِموونْ 

                                                           

، كشػػذكر ٜٜ/ٛ، كا ػػف حعػػحش ٚٔٔ/ٕمػػف  حػػر الطكحػػؿ، كىػػك مػػف أمػػقلى  ػػف الشػػجرل  (ٔ)
 .ٕٜٓ، كشكاىد المغنى  ػٓٚالذى   ػ

 .ٖٓٚ/ٕشرح الكقفحد، حنظرر  (ٕ)
 ( مف ىكرال ال قفق . ٚٔ، ٙٔاآلح قفر ) (ٖ)
 ( مف ىكرال األهللاراؼ. ٜٚاآلحدر ) (ٗ)
 ( مف ىكرال األهللاراؼ. ٜٜاآلحدر ) (٘)
 ( مف ىكرال ىكد. ٚٔاآلحدر ) (ٙ)
 ( مف ىكرال حكىؼ. ٜٓٔاآلحدر ) (ٚ)
 ( مف ىكرال األهللاراؼ. ٖٙاآلحدر ) (ٛ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚ٘﴾  
  

ووا َأَصووابَوْتُكْ  ُمِصوويََةٌ ﴿ ،(ٕ)﴾ُكلََّمووا َعاَمووُدوا َعْ ووًدا َأوَ ﴿ ،(ٔ)﴾َكوواَن آبَوواُؤُم ْ   ،(ٖ)﴾َأَوَلمَّ
إنمػػػػق ىػػػػى كاك العطػػػػؼ  ،(٘)﴾ْل اْوَْر ِ َأَومَلْ َيِسووووًنُوا ﴿ ،(ٗ)﴾َأَومَلْ َيُكووووْن ذَلُووووْ  آيَووووةً ﴿

 د م  هللامحيق ىمزال االى ليقـ ك  ح  مل كحد.
 ر أف  ككف  معنى )كال( كمق  قؿ الشقهللاررالسابع

 موووووا وجووووود نكلوووووى وجووووودت، وال

 وجوووووووود عجووووووووول أ وووووووولع ا ربووووووووع  

   
 أو وجووووووود شوووووووي  أ ووووووول ناقتوووووووه

(6)يوووووم ُووووواىف احلجووووي  فانوووودفعوا  
 

   
ُ ْ  آِتًووا َأْو  ﴿ك ػػقؿ  عػػض النحػػقالر أف )أك( فػػى  كلػػو  عػػقلىر  َواَل ُُِطووْع ِموونوْ

،  معنى )كال( كقنو  قؿر كال كلكرا، كاح    يذا ال ح ، ك قؿ  عىيـر (ٚ)﴾َكُفورًا
 )أك( ىقىنق  معنى الكاك كأنو  قؿ كال  ط  منيـ آثمق ككلكرا.

آل حنػؾ أهللاطح نػى أك ر أف  ككف  معنى )إف( ال ى لمجزاء ك كلؾ، الثامن
ف منع نػػػى. كمثمػػػو ألىػػػر نؾ إف هللاشػػػ  أك  منع نػػى، كأنػػػو  ػػػقؿر إف أهللاطح نػػػى كا 

 م .
 ر أف  ػػػأ ى لئلىػػػرا   معنػػػى ) ػػػؿ( كهللامحػػػو حمػػػؿ  كلػػػو  عػػػقلىرالتاساااع

معنػػػػقهر  ػػػؿ حزحػػػدكف، ك كلػػػو  عػػػػقلىر  ،(ٛ)﴾َوَأْرَسوووْلَناُ  ِإىَل ِمائَوووِة َألْوووٍف َأْو يَزِيوووُدونَ ﴿

                                                           

 ( مف ىكرال ال  رال. ٓٚٔاآلحدر ) (ٔ)
 ( مف ىكرال ال  رال. ٓٓٔاآلحدر ) (ٕ)
 ( مف ىكرال آؿ هللامراف. ٘ٙٔاآلحدر ) (ٖ)
 ( مف ىكرال الشعراء. ٜٚٔاآلحدر ) (ٗ)
. ٜاآلحدر ) (٘)  ( مف ىكرال الرـك
مػػف ال ىػػػحط، كىػػػك لمقلػػػؾ  ػػػف حػػػرحـ فػػػى رثػػقء أ حػػػو ىػػػمقؾ، كمػػػق كرد فػػػى أمػػػقلى ال ػػػقلى  (ٙ)
، كالشقىد فحيمق  كلور أك ٕٓٔ ، كاألزىحدٖٚ/ٕ، كىمق فى الكقمؿ لمم رد ٕٔٔ -ٕٓٔ/ٕ

 كجد شحخ، فقى عمؿ الشقهللار أك ىنق  معنى )كال(.
 ( مف ىكرال اإلنىقف. ٕٗاآلحدر ) (ٚ)
 مف ىكرال ال قفق .  (ٚٗٔ)اآلحدر  (ٛ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٙ﴾  
  

َوَمووا َأْمووُر السَّوواَعِة ِإالَّ َكَلْمووِص اْلَََصووِر َأْو ُمووَو ﴿ ،(ٔ)﴾َأْو َأَشوودق َقْسووَوةً  َفِ ووَ  َكاحلَِْجووارَةِ ﴿
 .(ٖ)﴾َفَكاَن قَاَب قَوْوَسٌْنِ َأْو َأْدىنَ ﴿ ،(ٕ)﴾َأقْوَربُ 

 كمثمو  كؿ ذل الرمدر
 (4)بدت مثل قرن الشمس ىف رونق الضحى ... وصورهتا أو أنت ىف العٌن أملص

 حرحدر  ؿ أن  فى العحف أمما. 
ر  كػػكف  معنػػى )إال أف( ك كلػػؾر ألىػػر نؾ أك  طحعنػػى، حرحػػدر ال اشاار

لَُنْخوووورَِجنَُّكْ  ِمووووْن َأْرِ ووووَنا َأْو لَتَوعُوووووُدنَّ ْل ﴿ إال أف  طحعنػػػػى، كمثمػػػػو  كلػػػػو  عػػػػقلىر
 ، معنقهر إال أف  عكدف فى مم نق.(٘)﴾ِملَِّتَنا

 كمثمو  كؿ زحقد األهللاجـر
 (6)غمزت قناة قوم ... كسرت كعوهبا أو ُستقيماوكنت إذا 

 ... حرحدر إال أف  ى  حـ
نحػػكر كػػؿ أك  شػػ  ،  رحػػدر  (ٚ)ر أف  ػػأ ى  معنػػى )ح ػػى(الحااا ع رشاار

 كػػؿ ح ػػى  شػػ  ، كألػػـز الم  ػػدؽ أك حعطحػػؾ،  رحػػدر ح ػػى حعطحػػؾ،  ػػقؿ  عػػقلىر
 .(ٛ)﴾لَْيَس َلَك ِمَن اْوَْمِر َشْ ٌ  َأْو يَوُتوَب َعَلْيِ  ْ ﴿

 
 
 

                                                           

 مف ىكرال ال  رال.  (ٗٚ)اآلحدر  (ٔ)
 مف ىكرال النحؿ.  (ٚٚ)اآلحدر  (ٕ)
 مف ىكرال النجـ.  (ٜ)اآلحدر  (ٖ)
 .ٖٓٚ/ٕحنظرر شرح الكقفحد،  (ٗ)
 مف ىكرال إ راىحـ.  (ٖٔ)اآلحدر  (٘)
، كا ػػف ٜٖٔ/ٕ، كا ػػف الشػػجرل ٜٕ/ٕ، كالم  ىػػ  ٛٗ/ٖال حػػ  مػػف الػػكافر، كىػػك فػػى الك ػػق   (ٙ)

 .ٕٕٔ، كاألزىحد  ػٙٙ، كالمغنى  ػٜ٘/ٖ، كاألشمكنى ٖٕٙ/ٕ، كال  رحا ٘ٔ/٘حعحش 
 .ٕٔٔحنظرر األزىحد،  ػ (ٚ)
 مف ىكرال آؿ هللامراف.  (ٕٛٔ)اآلحدر  (ٛ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٚ﴾  
  

 كمثمو  كؿ امرلء ال حسر
 بكى صاحىب دلا رأى الودرب دونوه

 وأيقووووووون أنوووووووا الحقوووووووان بقيصووووووورا  

   
 فقلووووت لووووه: ال َُووووك عينووووك، إ ووووا

(ٔ)َنوواول ملكووا أو  وووت فنعووتر  
 

   
 فن   وأك نمك و هللامى معنى وح ى نمك و.

ر أف  كػػكف )أك( هللاطلػػق  عػػد ىمػػزال االىػػ ليقـ ك)ىػػؿ( ألحػػد الثااان  رشاار
األشحقء ك كلؾر أ قـ زحد أك هللامػرك،  رحػدر أ ػقـ أحػدىمقر وىػؿ هللانػدؾ الشحئحف أك 

زحػػد أك هللامػػرك،  رحػػدر ىػػؿ هللانػػدؾ أحػػد ىػػؤالء، ك  ػػكؿر ىػػؿ  جمػػس أك   ػػكـ، ألر 
 ىؿ حككف منؾ أحد ىذحف.

َفُعوَنُكْ  َأْو َيُضرقونَ  *َمْل َيْسَمُعوَنُكْ  ِإْذ َُْدُعوَن ﴿  قؿ  عقلىر  ،(ٕ)﴾َأْو يَونوْ
َموووْل ﴿ر ألر ىػػػؿ حكػػػكف مػػػنيـ أحػػػد ىػػػذه األشػػػحقء، كمثمػػػو  كلػػػو  ،(ٕ)﴾َيُضووورقونَ 

ُ ْ  ِمْن َأَحٍد َأْو َُْسَمُع ذَلُْ  رِْكًزا ُ ْ  ِمْن َأَحوٍد َأْو َُْسوَمُع ﴿، (ٖ)﴾َتُِسق ِمنوْ َمْل َتُِسق ِمنوْ
 ، كمثمو  كؿ النق غدر(ٗ)﴾ذَلُْ  رِْكًزا

 (5)مزودأمن آل مية رائص أو مغتدى ... عجالن ذا زاد وغًن 
 فأك ىنق هللاقطلد.

ىػػذا .. كنحػػف   ػػدد الحػػدحث هللاػػف )أـ كأك( فإنػػو حجػػدر  نػػق أف ن نػػقكؿ 
 أكجو المشق يد كالم قللد  حنيمق.

 
 

                                                           

، األشػػمكنى ٕٕ/ٚ، ا ػػف حعػػحش ٕٛ/ٕ، الم  ىػػ  ٚٗ/ٖال ح ػػقف مػػف الطكحػػؿ، كحنظػػرر الك ػػق   (ٔ)
 ، كالشقىد فحيمقر اى عمقؿ )أك(  معنى ح ى.ٜٕ٘/ٖ
 مف ىكرال الشعراء.  (ٖٚ، ٕٚ)اآلح قفر  (ٕ)
 . مرحـمف ىكرال  (ٜٛ)اآلحدر  (ٖ)
 . الز رؼمف ىكرال  (ٓٗ)اآلحدر  (ٗ)
، كاألزىحػد ٕٓٗ/ٔ، كالم ػكف لمعىػكرل ٜٛال ح  مف  حػر الكقمػؿ كىػك فػى دحػكاف النق غػد،  ػػ (٘)

 ، كالشقىد فحور ك كع )أك(  عد ىمزال االى ليقـ كمعنقىق العطؼ.ٜٔٔ



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٛ﴾  
  

 األَل: أَجٌ املشابًة بّهًنا:

 )أـ( ك )أك( حرفقف ح شق يقف فى كجو ثبلثدر
 الحرفحد فيمق حرفقف ثنقئحقف ح دأف  قليمزال. -ٔ
 عدىمق م  مق   ميمق فى المعنػى كاإلهللاػرا  هللامػى  العطؼ، فيمق حشركقف مق -ٕ

 األرجا.
أنيمق ألحد الشحئحف أك األشحقء فحج معػق فػى أف الحكػـ المػذككر مىػند  يمػق  -ٖ

 إلى أحد االىمحف المذككرحف.
 الثانى: أَجٌ املفارقة بّهًنا:

 ر )أـ(  لحد معنى االى ليقـ دكف )أك(.أوالً 
  كػػػكف إال اىػػػ ليقمق كىػػػى هللامػػػى ر واهللامػػػـ أف )أـ( ال(ٔ) ػػػقؿ ا ػػػف الىػػػراج

 كجيحفر هللامى معنىر أحيمق كأحيـ، كهللامى أف  ككف من طعد مف األكؿو.
ك قؿ ىح كحور وأمق )أـ( فبل حككف الكبلـ  يػق إال اىػ ليقمق، كح ػ  الكػبلـ 
 يػػػق فػػػى االىػػػ ليقـ هللامػػػى كجيػػػحفر هللامػػػى معنػػػى أحيمػػػق كأحيػػػـ، كهللامػػػى أف حكػػػكف 

كأمػػق )أك( فإنمػػق حث ػػ   يػػق  عػػض األشػػحقء االىػػ ليقـ اآل ػػر من طعػػق مػػف األكؿ. 
 .(ٕ)وك ككف فى ال  ر كاالى ليقـ حد ؿ هللامحيق هللامى ذلؾ الحد

ر أف )أك( م  اليمزال   در  أحد، ك)أـ( م  اليمزال المعقدلػد   ػدر  ػػ ثانماً 
 )أل( ف كلؾ أمحمد رأح  أك  قلدا أأحدىمق رأح .

 كمعنى  كلؾر أمحمد رأح  أـ  قلدار أحيمق رأح .
و ػػػق  )أـ( إذا كػػػقف الكػػػبلـ معيػػػق  منزلػػػد أحيمػػػق  رفػػػى ىػػػذا ىػػػح كحو ػػػقؿ 

 .(ٖ)كأحيـو
كذلػػؾ  كلػػؾر أزحػػد هللانػػدؾ أـ هللامػػرك، كأزحػػدا ل حػػ  أـ  شػػرا  فأنػػ  اآلف و

مػػدع أف هللانػػده أحػػدىمق، ألنػػؾ إذا  مػػ ر أحيمػػق هللانػػدؾ، كأحيمػػق ل حػػ . فأنػػ  مػػدع 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕ راأل كؿ (ٔ)
 .ٜٙٔ/ٖ رالك ق  (ٕ)
 الىق ؽ. (ٖ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٜٚ﴾  
  

 ػػػد اىػػػ كل أف المىػػػئكؿ  ػػػد ل ػػػي أحػػػدىمق، أك أف هللانػػػده أحػػػدىمق، اال أف هللاممػػػؾ 
 .(ٔ)وفحيمق ال  درم أحيمق ىك

كأهللانػػدؾ زحػػد أك  قلػػد أك ، أل حػػ  زحػػدا أك هللامػػرا أك  قلػػدا ر  ػػكؿوك ػػقؿر 
 ،لـ  دع أف أحػدا مػنيـ ثػـر أهللاندؾ أحد مف ىؤالء، كذلؾ أنؾ هللامرك، كأنؾ  م 

 .(ٕ)وكمق ح كؿ إذا  م ر أهللاندؾ أحد مف ىؤالء أال  رل أنو إذا أجق ؾ  قؿر ال
لمىؤاؿ هللاف شىء  غحر هللاحنو كالجكا  فحيق )نعـ( أك )ال( ك ر )أك( ثالثاً 

 )أـ( لىؤاؿ هللاف شىء  عحنو كالجكا  فحيق أف  ذكر أحد االىمحف ) قل عححف(.
ك ػػػقؿ ا ػػػػف الىػػػراجر وكاهللامػػػػـ أف جػػػكا  )أك( نعػػػػـ أك )ال(، كجػػػػكا  )أـ( 
ف ىأؿ هللاف اللعؿ أج    الشىء  عحنو إف ىأؿ ىقئؿ هللاف االىـ أج    قالىـ كا 

 .(ٗ)، كنلس المعنى ردده الزجقجى فى ك ق و الجمؿ(ٖ)و قللعؿ
ر أف )أك(  ث ػػػ  أحػػػد الشػػػحئحف أك األشػػػحقء، كأف )أـ(، مر   يػػػق أف راب ااااً 
، فقالى ليقـ م  )أك( ىق ؽ هللامػى االىػ ليقـ مػ  )أـ( المعقدلػد، (٘) أ ى  عد )أك(

 ألف طمػػػ  ال عحػػػحف فػػػى )أـ( المعقدلػػػد إنمػػػق حكػػػكف  عػػػد معرفػػػد األحدحػػػد، كحكػػػـ
 األحدحد المكجكدال فى االى ليقـ  ػ )أك(.

 ػػقؿ الرىػػىر وفقلىػػػؤاؿ  ػػػ )أك( ال حمكػػف أف حكػػػكف  عػػد الىػػؤاؿ  ػػػػ )أـ( 
 .(ٙ)ألنؾ فى )أـ( هللاقلـ  كجكد أحدىمق هللانده، فكحؼ  ىأؿ هللامق  عمـو

 الفزق بني موقعًما:

 لقرؽ )أك( )أـ( فى االى عمقؿ، ف د ح عحف اىػ عمقؿ أحػد الحػرفحف دكف 
لحكـ ال حقفراآل ر   كا 

 
                                                           

 .ٜٙٔ/ٖ رالك ق  (ٔ)
 .ٜٚٔ/ٖ رالك ق  (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕ راأل كؿ ال ف الىراج (ٖ)
 .ٖ٘٘ ػ رالجمؿ لمزجقجى (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕ راأل كؿ (٘)
 .ٖٚٚ/ٕ رشرح الكقفحد لمرىى (ٙ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٓ﴾  
  

إذا كقف االى ليقـ  قىـ ح عحف العطؼ  ػ )أك( دكف )أـ( ألف ال عححف حى لقد  -ٔ
مػػف االىػػـ المىػػ ليـ  ػػو، فػػبل حقجػػد إلػػى )أـ( فػػى ذلػػؾ لداللػػد االىػػـ هللامػػى 

 .(ٔ)معنقىق كىك ال عححف،   كؿ أحيـ ح ـك أك ح عد كمف  ـك أك حع د
، كمػف حأ حػؾ ( عمؿ أحػدىمق)   كؿر أحيـ  ىر  أك    ؿ قؿ ىح كحور و
مػػف   ػػؿ أنػػؾ إنمػػق  ىػػ ليـ هللاػػف  (أك)ىنػػق إال قال حكػػكف ى ،أك ححػػدثؾ أك حكرمػػؾ

نمق حقج ؾ إلى  قح ؾ أف ح كؿر فبلف  .(ٕ)واالىـ الملعكؿ، كا 
ك قؿ اليركلر وفإف  م ر مف حأ حؾ أك ححدثؾ، كأحيـ  ىر  اك    ػؿ  

اللقهللاػؿ كالملعػكؿ كالجػكا  لـ  عطػؼ إال  ػػ )أك( مػف   ػؿ أنػؾ إنمػق  ىػ ليـ هللاػف 
 .(ٖ)أف   كؿ. فبلف أك فبلفو

ح عػػحف العطػػؼ  ػػػ )أـ( دكف )أك( فػػى أىػػمك  ال لىػػحؿ   ػػكؿ زحػػد أفىػػؿ أـ  -ٕ
 – ػقؿ العممػقءكمػق –هللامرك، ف عطؼ ) ػأـ(، كال  عطػؼ ) ػأك( ألف ال لىػحؿ 

مكىػػػكع لمػػػق  ػػػد ث ػػػ  فػػػبل حطمػػػ  معػػػو إال ال عػػػحف لػػػػ )أـ( دكف )أك( ال ػػػػى 
 حد.معنقىق األحد

ر وفػػإف  مػػ ر أزحػػد أفىػػؿ أـ هللامػػرك لػػـ  عطػػؼ إال  ػػأـ، (ٗ)كفػػى األزىحػػد
ألف المعنىر أحيمق أفىؿ، كلك  م  )أك( لـ حجػز ألنيػق   ػحر المعنػى أحػدىمق 

 أفىؿ، كلحس ذلؾ  كبلـو.
إذا ك عػػ  كممػػد )ىػػكاء(   ػػؿ ىمػػزال االىػػ ليقـ ح عػػحف العطػػؼ  ػػػ )أـ( ىػػكاء  -ٖ

ىػكاء هللامػى أـ محمػد فػى الكمحػد أـ ىػعحد، أكقف  عدىق اىمق أـ فعػبل،   ػكؿر 
نمػػق كػػقف كػػذلؾ ألف اليمػػزال  طمػػ  مػػق  عػػد  كىػػكاء هللامػػى أىػػقفر  أـ أ مػػ ، كا 

 )أـ( لمعقدلد المىقكاال كليذا ال ح ا الك ؼ هللامى مق   ؿ )أـ(.
 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕ راأل كؿ ال ف الىراج (ٔ)
 .٘ٚٔ/ٖ رالك ق  (ٕ)
 ٖٛٔ ػ راألزىحد (ٖ)
 .ٖٙٔ ػ رالىق ؽ (ٗ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٔ﴾  
  

نمق لزم  أـ ىفى ىح كحور و أال  رل أنػؾ  ،ىنق ألنؾ  رحد معنى أحيمققكا 
ء هللامػػي أم ذلػػؾ كػػقف، فػػقلمعنى كاحػػد، كأم   ػػكؿر مػػق أ ػػقلي أم ذلػػؾ كػػقف، كىػػكا

 .(ٔ)وجكز كـ جقز  في المىألدحىنق  حىف ك قى
ح عػحف العطػػؼ  ػػػ )أك( إذا لػـ ح ػػ   عػػد )ىػػكاء( ىمػزال االىػػ ليقـ كك ػػ   عػػدىق  -ٗ

 فعبلف،   كؿر ىكاء هللامى  م  أك  عد .
 ػػقؿ الىػػحرافىر وك )ىػػكاء( إذا د مػػ   عػػدىق ألػػؼ االىػػ ليقـ لزمػػ  )أـ( 

 ك كلؾر ىكاء أ م  أـ  عد و. عدىق 
ذا كقف  عد )ىكاء( فعبلف  غحػر اىػ ليقـ هللاطػؼ أحػدىمق هللامػى اآل ػر  كا 

 .(ٕ) ػ )أك( ك كلؾ ىكاء هللامى  م  أك  عد 
ىػػذا .. ك ػػد جػػقء فػػى ال ػػحقح لمجػػكىرلر ىػػكاء هللامػػى أ مػػ  أك  عػػد  

 كلـ حذكر كحر ذلؾ، كأرل أنو ىيك منو.
 ذكذ فػػػى  كلػػػو  عػػػقلىرك ػػػد  ػػػرج النحػػػقال  ػػػراءال ا ػػػف محح ػػػف هللامػػػى الشػػػ

ألنػػػو جػػػقء  ػػػػ )أك(  عػػػد ىمػػػزال ال ىػػػكحد  ﴾َسوووَواٌ  َعلَوووْيِ ْ  َأَأنْوووَتْرَُوُ ْ  َأْم مَلْ ُُوْنوووِتْرُم ْ ﴿
كال حػػػقس المغػػػكل ح  ىػػػى ال ع حػػػر  ػػػػ )أـ(. ح ػػػكؿ ا ػػػف ىشػػػقـر وكىػػػذا مػػػف الشػػػذكذ 

 .(ٖ) مكقفو
أ ػقلى أنحػك إذا ك    عد )أ قلى( ىمزال االى ليقـ كقف العطؼ  أـ ك كلؾ مػق  -٘

 ػػرأ  أـ ف يػػق ألف اليمػػزال    ىػػى مػػق  عػػد )أـ( ل ح حػػؽ المعقدلػػد، كالمجمػػكع 
 فى مكى  ملعكؿ )أ قلى( كلذلؾ ال ح ا الىكك  هللامى مق   ؿ )أـ(.

كأمق إذا لػـ ح ػ   عػده ىمػزال االىػ ليقـ ك كلػؾر مػق ا ػقلى  ػرأ  نحػكا أك ف يػق، 
 ق.فإف العطؼ  أك لعدـ االى ليقـ الذل ح  ىى مق  عدى

 كلذلؾ ححىف الىكك  هللامى مق   ؿ )أك(   كؿر مق أ قلى ىر   زحدا.

                                                           

 .ٔٚٔ/ٖ رالك ق  (ٔ)
 ، ط الحم ى.ٖٗ ػ رمغنى الم ح  (ٕ)
 ط دار اللكر. رالىق ؽ (ٖ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٕٚ﴾  
  

)أك(  ث ػػ  أحػػد الشػػحئحف أك األشػػحقء م يمػػق ك)أـ(    ىػػى ك طمػػ  إحىػػقح  -ٙ
 ذلؾ.

)أك(   كـ م قـ )أـ( م  )ىؿ( كذلؾ ألنؾ لـ  ذكر اليمػزال ك )أك( ال  عػقدؿ  -ٚ
ؿ  أ حنػػػق أك اليمػػػزال كذلػػػؾ ك كلػػػؾر ىػػػؿ هللانػػػدؾ شػػػعحر أك  مػػػا أك  مػػػرا، كىػػػ

  حدثنق 
،  ػػػػقؿ ىػػػػح كحور (ٔ)ال حجػػػػكز أف  ػػػػد ؿ )أـ( فػػػػى ىػػػػؿ إال هللامػػػػى كبلمػػػػحف

وك  كؿر ىؿ هللاندؾ شعحر أك  ر أك  مر  كىؿ  أنحنق ك حدثنق ال حكػكف إال ذلػؾ، 
 .(ٕ)كذلؾ أف )ىؿ( لحى   منزلد ألؼ االى ليقـو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٗٔ/ٕ راأل كؿ ال ف الىراج (ٔ)
 .٘ٚٔ/ٖ رالك ق  (ٕ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٖٚ﴾  
  

 اــــم وملــل

 :مــأواًل: ل

كىػى أداال معنقىػػق النلػػى، ك  ػػ ص  نلػػى المقىػػى المن طػػ . ك ػػد هللاممػػ  
الجػػػػـز فػػػػى اللعػػػػؿ المىػػػػقرع ال   ق ػػػػيق  ػػػػو دكف األىػػػػمقء، ألف الحػػػػرؼ إذا 
ا  ص هللامؿ فحمق ح  ص  و، كىذا الحرؼ  د أثر فى اللعؿ المىقرع  ػأثحرحف، 

َومَلْ َيُكْن َلُه   *يُوَلْد مَلْ يَِلْد َومَلْ ﴿أنيق  ن ؿ معنقه إلى المقىى، ك نلحو،  قؿ  عقلىر 
ُ لِيَوْغِفوَر ﴿ ،(ٕ)﴾مَلْ َيُكِن الَِّتيَن َكَفُروا ِموْن َأْموِل اْلِكتَوابِ ﴿، (ٔ)﴾ُكُفًوا َأَحدٌ  مَلْ َيُكوِن ا َّ

ْمِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْتُكورًا﴿ ،(ٖ)﴾ذَلُ ْ  ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّ  .(ٗ)﴾َمْل َأَُى َعَلى اْْلِ
 ثالثة أقسام: َهلا فى العزبّة

 ر أف حككف حرفق جقزمق لملعؿ المىقرع. كىذا ال ىـ ىك المشيكر.األول
ر أف حككف ممغى، ال هللامؿ لػو فحر لػ  اللعػؿ المىػقرع  عػده كهللامحػو جػقء الثان 

  كؿ الشقهللارر
 (5)لوال فوارس من ذمل وأسرهت  ... يوم الصليفا  مل يوفون باجلار

ال ىػيحؿ(  ػأف الرفػ   عػد )لػـ( لغػد ك د  رح ا ػف مقلػؾ فػى أكؿ )شػرح 
 .، ك عض النحقال حذكر أف ذلؾ ىركرال.(ٙ) ـك مف العر 
أف حكػػكف نق ػػ قن لملعػػؿ، ف ػػد حكػػى هللاػػف  عػػض العػػر  أنػػو حن ػػ   ػػػ الثالااث: 
 .(ٚ))لـ(

                                                           

 . اإل بلصمف ىكرال  (ٗ،ٖ)ر  قفاآلح (ٔ)
 . ال حندمف ىكرال  (ٔ)ر داآلح (ٕ)
 . النىقءمف ىكرال  (ٛٙٔ)ر داآلح (ٖ)
 . اإلنىقفمف ىكرال  (ٔ)ر داآلح (ٗ)
، كا ػف حعػحش ٕٗ/ٕال ح  مف ال ىحط لمنق غػد الػذ حقنى كىػك مػف شػكاىد ا ػف جنػى فػى المح ىػ   (٘)

، ٙ٘/ٕ، كاليمػ  ٙ/ٗ، كاألشػمكنى ٜٖٖ -ٕٚٚ، كا ف ىشػقـ فػى المغنػى ٛ/ٚفى شرح المل ؿ 
كال ػمحلقء اىػـ مكىػ ، كالشػقىد فحػور مجػىء اللعػؿ المىػقرع )حكفػكف( مرفكهللاػق  ث ػك  النػكف  عػػد 

 لـ.
 .ٜٕ ػ رىيحؿشرح ال  (ٙ)
 .ٕٕٙ ػ رالجنى الدانى (ٚ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٗ﴾  
  

، (ٔ)مقلؾ فى شرح الكقفحدر وزهللاـ النقس أف الن    ػػ )لػـ( لغػد قؿ ا ف 
 لػػػ ا الحػػػقء، ك ػػػكؿ  ،(ٕ)﴾َنْشوووَرْل لَوووَك َصوووْدَركَ َأمَلْ ﴿اهللا ػػػزازا   ػػػراءال  عػػػض الىػػػمؼ 

 الراجزر
 (3)ىف أى يومى من ادلوت أفر ... أيوم مل يقدر أم يوم قدر؟

ك رجػػػق هللامػػػى أف األ ػػػؿ ونشػػػرحفو كوح ػػػدرفو ثػػػـ حػػػذف  نػػػكف ال ككحػػػد 
 ، ك  ح  الل حد دلحبل هللامحيق.(ٗ)ال لحلد

 ىؿ حجكز الل ؿ  حنيق ك حف معمكليق 
نػػػص هللاممػػػقء المغػػػد هللامػػػى أف )لػػػـ(  ػػػد  ل ػػػؿ مػػػف مجزكميػػػق لمىػػػركرال 

  قلظرؼ كذلؾ نحك  كؿ الشقهللارر
 (5)إذ َنن امرتينا ... ُكن ىف الناس يدرك ادلرا  –ختاك ومل 
 ك كلور 

 (6)ُؤمل -كأن مل نر سوى أمل من الوحش 
.. كال ح ػػا حػػذؼ )لػػـ( كا   ػػقء اللعػػؿ  عػػدىق مجزكمػػق كمػػق ح ػػا  ىػػذا

حذفػػػػػو كا   ػػػػػقء اللعػػػػػؿ  عػػػػػدىق مجزكمػػػػػق كمػػػػػق ح ػػػػػا حذفػػػػػو كا   قؤىػػػػػق الل زاميمػػػػػق 
 .(ٚ)كار  قطيمق  ق   ق يمق  عىيمق   عض، ف قرا كشىء كاحد

                                                           

 .٘ٚٔ/ٖ رالك ق  (ٔ)
 . الشرحمف ىكرال  (ٔ)ر داآلح (ٕ)
، ٘ٛ/ٔ، كىػػػػر  ػػػػنقهللاد اإلهللاػػػػرا  ٕٚٚ قلػػػػو الحػػػػقرث  ػػػػف منػػػػذر، كىػػػػك مػػػػف شػػػػكاىدر المغنػػػػى  (ٖ)

 ، كنى  فى الركاحق  إلى هللامى  ف أ ى طقل .ٜٛ٘/ٗ، كال زاند ٜٗ/ٖكال  قئص 
 .ٕٚٚ ػر المغنى (ٗ)
، كالشقىد فحػور الل ػؿ ٘/ٗ، كاألشمكنى ٕٖٕ -ٕٛٚال ح  مف الكافر، كىك مف شكاىد المغنى  (٘)

  حف لـ كمجزكميق لمىركرال.
، ٕٛٚ، كالمغنػى ٓٔٗ/ٕال ح  مف الطكحؿ كنى  إلى ذل الرمد، كىك مف شكاىدر ال  ػقئص  (ٙ)

 ، كالشقىد فحو كىق  و. ٘/ٗ، كاألشمكنى ٙ٘/ٕكاليم  
 .ٕٔٛ ػ رر ؼ الم قنى (ٚ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚ٘﴾  
  

،  ػػػػقؿ (ٔ)ك ػػػػد  مح يمػػػػق اليمػػػػزال فح ػػػػحر الكػػػػبلـ معيػػػػق   رحػػػػرا أك  ك ح ػػػػق
قَوواَل َأمَلْ نُوَربِّووَك ﴿ ،(ٕ)﴾يَووْأِن لِلَّووِتيَن آَمنُوووا َأْن ََتَْشووَع قُولُوووبُوُ ْ  لِووتِْكِر ا َِّ َأمَلْ ﴿  عػػقلىر

ُ َمووَثاًل   َأمَلْ َُووورَ ﴿ك كلػػو  عػػقلىر  ،(ٖ)﴾ِفينَووا َولِيووًدا َأمَلْ َُوووَر َكْيووَف ﴿ ،(ٗ)﴾َكْيووَف َ ووَرَب ا َّ
  قؿ الشقهللارر ،(ٙ)﴾بَِأنَّ ا ََّ يَوَرى َأمَلْ يَوْعَل ْ ﴿،(٘)﴾فَوَعَل رَبقَك بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ 

 (7)أمل ُغمض عيناك ليلة أرمدا ... وبت كما بات السلي  مس دا
كمق أنو  د  مح يق الكاك كاللقء  عد اليمزال كىمق لمعطػؼ، ك ػد  ػأ را هللاػف 

 اليمزال ألمرحفر
 ر أف ليق )اليمزال(  در الكبلـ دكنيمق ألف االهللا مقد هللامحيق.األول
، ككػػأف (ٛ)الػػكاك كاللػػقء مػػ  )لػػـ( كملػػظ كاحػػد لشػػدال ا  ػػقليمق  يػػقر أف الثااان 

 اليمزال أحدث  ال  رحر كال ك حخ  عد ح كؿ العطؼ فى الكبلـ.
فػػإف لػػـ  ػػد ؿ كالعطػػؼ حق ػػؿ  ػػدم  الػػكاك كاللػػقء هللامحيػػق فػػى الػػد كؿ 

 ف  كؿر ألـ أكرمؾ كألـ أحىف إلحؾ، كألـ ح ـ ىعحد فألـ حجىء إلحؾ. 
 

 
 
 
 

                                                           

 الم در الىق ؽ. (ٔ)
 مف ىكرال الحدحد.  (ٙٔ)اآلحدر  (ٕ)
 مف ىكرال الشعراء.  (ٛٔ)اآلحدر  (ٖ)
 مف ىكرال إ راىحـ.  (ٕٗ)اآلحدر  (ٗ)
 مف ىكرال اللحؿ.  (ٔ)اآلحدر  (٘)
 مف ىكرال العمؽ.  ٗٔاآلحدر  (ٙ)
 .ٕٕٖ/ٖ رال  قئص ال ف جنى (ٚ)
 .ٕٓٛ ػ رر ؼ الم قنى (ٛ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٙ﴾  
  

 :امــ: لثانيًا

كأمػػػػق )لمػػػػق( فيػػػػى مػػػػف حػػػػركؼ النلػػػػى حػػػػؤ ى  يػػػػق لنلػػػػى المقىػػػػى كحػػػػر 
 المن طػػ ، ن ػػكؿر نػػدـ الميمػػؿ كلمػػق  نلعػػو الندامػػد، أل إلػػى اآلف، ك ػػقؿ  عػػقلىر

ُ الَّوووووِتيَن َجاَموووووُدوا ِموووووْنُكْ  َويَوْعلَوووووَ  ﴿ وووووا يَوْعلَوووووِ  ا َّ َُْتْ  َأْن َُوووووْدُخُلوا اجْلَنَّوووووَة َوَلمَّ َأْم َحِسووووو
 ، كليق هللاند هللاممقء العر حد ثبلثد أكجور(ٔ)﴾الصَّاِبرِينَ 
 ر أنيق    ص  قللعؿ المىقرع ك جزمو ك نلحو ك  م و مقىحق، كمـ.األول
، فحجػػػػكز د كليػػػػق هللامػػػػى الجممػػػػد (ٕ)ر أف  كػػػػكف اىػػػػ ثنقئحد  معنػػػػى )إال(الثااااان 

يووٌع لَووَديْوَنا زُلَْضووُرونَ ﴿ االىػػمحد نحػػك  كلػػو  عػػقلىر ووا ّتَِ ِإْن  ﴿، (ٖ)﴾َوِإْن ُكوولل َلمَّ
َ ا َحاِفظٌ   .(ٗ)﴾ُكلق نَوْفٍس َلمَّا َعَليوْ

كمق  د ؿ هللامى اللعؿ المقىى للظق ال معنى نحكر هللازمػ  هللامحػؾ لمػق  
 فعم  كأنشدؾ   لمق  كمم ، ألر مق أىألؾ إال فعمؾ ككبلمؾ.

  قؿ الشقهللارر
 (5)فقالت له: باهلل ياذا الربدين ... دلا غنثت نفسا أو اننٌن

 ك كؿ اآل رر
 (6)يؤشب به نسىب ... دلا كما عصب العليا  بالعودمنه ولدت ومل 

                                                           

 مف ىكرال آؿ هللامراف.  (ٕٗٔ)اآلحدر  (ٔ)
، ٕٕٛ، كالمػػقل ى فػػى ر ػػؼ الم ػػقنى  ػػػٕٔٛنػػص هللامػػى ىػػذا ا ػػف ىشػػقـ فػػى المعنػػى  (ٕ)

 .ٕٓكالشقط ى فى شرحو لآللحد  ػ
 مف ىكرال حس.  (ٕٖ)اآلحدر  (ٖ)
 مف ىكرال الطقرؽ.  (ٗ)اآلحدر  (ٗ)
، ٕٔٛ، كا ػف ىشػقـ ٖٕٙ/ٚ ال ح  مف  حر الرجز كىك مف شكاىد الىحكطى فػى اليمػ  (٘)

 .ٕٓٓ/ٔكالدرر المكام  
، كانظػػره فػػى دحػػكاف الشػػمقخ، كاألىػػداد فػػى ٜٛٔكال  ػػدحرر إال كمػػق هللا ػػ ، األزىحػػد  ػػػ (ٙ)

 .ٖٕٚالمغد  ػ



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٚ﴾  
  

)لمػػق( مػػف ىػػػذه اآلحػػق  إلػػى المكىػػػ  األكؿ  -ك ػػد رد  عػػض النحػػػكححف
كأىمركا  عدىق )فعبل( فحكػكف مػف  ػق  مػق حػذؼ  عػده اللعػؿ لمعمػـ  ػو كال  ػدحر 

 كلػػو  )حكػػف( كىػػذا ال  ػػدحر ح ػػا فػػى  عػػض المكاىػػ ، ك ػػد ال ح ػػا فحػػو فلػػى
َ وا َحواِفظٌ  ِإْن ُكولق ﴿ عػقلىر  ووا َعَليوْ ،  كػكف م ػػدرال  عػدىق )كحػقفظ( اىػػميق ﴾نَوْفوٍس َلمَّ

ك  رىػػق )هللامحيػػق( كحكػػكف المػػراد مػػف )حػػقفظ( ىنػػق الممكػػحف كحكػػكف ذلػػؾ لآلدمحػػحف 
  ق د.

ىنػػػػق  معنػػػػى )إال(  -لمػػػػق –أف  كػػػػكف  –كمػػػػق  ػػػػقؿ النحػػػػقال  –كاألظيػػػػر 
 .كحككف المراد اآلدمحكف ككحرىـ، كحككف الحقفظ   

يٌع َلَديْوَنا زُلَْضُرونَ ﴿كأمق  كلو  عقلىر  ، فبل ح ػا   ػدحر ﴾َوِإْن ُكلل َلمَّا ّتَِ
نمق ح ا   دحر )لمػق(  معنػى  )حككف( لػ )لمق( ل  قئيق  بل   ر كح  ؿ الىحقؽ، كا 
)إال( هللامػى أف  كػػكف )إف( نقفحػػد، ك)جمحػػ (   ػػر )كػػؿ(، )محىػػركف(   ػػر  عػػد 

 ركف جمحعق لدحنق.   ر، كحككف المعنىر كمق كؿ إال محى
كح ػػػا أف  كػػػكف )إف( م للػػػد مػػػف الث حمػػػد، ككػػػؿ م  ػػػدأ ك)لمػػػق( جقزمػػػد 
كح ػػدر  عػػدىق فعػػؿ )ح ػػرؾ( أك )حيمػػؿ( كحكػػكف )جمحػػ (   ػػر ا  ػػداء مىػػمر، أك 

.  م  دأ   ره )محىركف( كجقز اال  داء  و ألنو حلحد العمـك
ك ػػػػد نػػػػػص اليػػػػػركل هللامػػػػػى أف )لمػػػػق( ال  ىػػػػػ عمؿ  معنػػػػػى )إال( إال فػػػػػى 

 ىعحفرمك 
 ر ال ىـ.األول
 ر  عد حرؼ الجحد )النلى(.الثان 
ر )مػػف أكجػػػو االىػػ عمقؿ( أف  كػػكف حػػػركؼ كجػػك  لكجػػك  ف   ىػػػى الثالااث

ك  ػػ ص  قللعػػؿ المقىػػى،  -جمم ػػحف كجػػد  ثػػقنح يـ هللانػػد كجػػك  إال ىمػػق
 نحكر لمق جقئ نى أكرم و كنحك لمق  قـ محمد  قـ محمكد.



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٛ﴾  
  

اللقرىى ك ممحذه ا ػف جنػى، أنيػق ك د زهللاـ ا ف الىراج، ك  عو أ ك هللامى  
ِإالَّ قَووْوَم يُووُنَس َلمَّوا ﴿ ، ككػذلؾ  ػقؿ فحيػق فػى  كلػو  عػقلىر(ٔ)ظرؼ  معنى )ححف(

، ألر حػحف (ٖ)﴾َلمَّوا رََأْوا بَْأَسوَنا﴿، أل ححف آمنكا، ككػذلؾ  كلػو  عػقلىر (ٕ)﴾آَمُنوا
  رأكا  أىنق.

ىشػقـ معمػبل ذلػؾ ، كاى حىػنو ا ػف (ٗ)كحرل ا ف مقلػؾر أنيػق  معنػى )إذ(
 .(٘) أنيق م   د  قلمقىى، ك قإلىقفد إلى الجممد

ك ػػد ىػػعؼ النحػػقال رأل اللقرىػػى ىػػذا، كنػػص هللامحػػو المػػقل ى فػػى ر ػػؼ 
 .ٕٗٛالم قنى،  ػ

ووا َََّّوواُكْ  ِإىَل اْلََووورِّ ﴿كحكػػكف جكا يػػق فعػػبل مقىػػحق ا لق ػػق،  ػػقؿ  عػػقلىر  فَوَلمَّ
 .(ٙ)﴾َأْعَرْ ُت ْ 

كا ػػف مقلػػؾ حػػرل أف جكا يػػق حػػأ ى جممػػد اىػػمحد م ركنػػد  ػػإذا اللجقئحػػد أك 
ووا َََّّوواُمْ  ِإىَل اْلََووورِّ ِإَذا ُمووْ  ُيْشوورُِكونَ ﴿  إلغػػقء،  ػػقؿ  عػػقلىر ووا َََّّوواُمْ  ﴿، (ٚ)﴾فَوَلمَّ فَوَلمَّ

ُ ْ  ُمْقَتِصدٌ   .(ٛ)﴾ِإىَل اْلََورِّ َفِمنوْ
هللاق، نحػػك  كلػػو أف الجػػكا  ال حكػػكف إال فعػػبل مىػػقر  كحػػرل ا ػػف هللا ػػلكر

ُُْه اْلَُْشَرى ُُيَاِدلَُنا ْل قَوْوِم ُلوطٍ ﴿ عقلىر   .(ٜ)﴾فَوَلمَّا َذَمَب َعْن ِإبْوَراِميَ  الرَّْوُع َوَجاَ 
 

                                                           

 .ٕٓٛ ػ رر ؼ الم قنى (ٔ)
 . حكنسمف ىكرال  (ٜٛ)اآلحدر  (ٕ)
 . كقفرمف ىكرال  (٘ٛ)اآلحدر  (ٖ)
 .ٕٓٛ ػ رالمغنى (ٗ)
 الىق ؽ.نلس الم در  (٘)
 . اإلىراءمف ىكرال  (ٚٙ)اآلحدر  (ٙ)
 . العنك ك مف ىكرال  (٘ٙ)اآلحدر  (ٚ)
 . ل مقفمف ىكرال  (ٕٖ)اآلحدر  (ٛ)
 . ىكدمف ىكرال  (ٗٚ)اآلحدر  (ٜ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٜٚ﴾  
  

ُ ْ  ُمْقَتِصوودٌ ﴿فػػى  كلػػو  عػػقلىر  ر(ٔ)ك حػػؿ ووا َََّّوواُمْ  ِإىَل اْلََووورِّ َفِموونوْ ، أف ﴾فَوَلمَّ
الجػػكا  محػػذكؼ ك  ػػدحرهر ان ىػػمكا  ىػػمحفر فمػػنيـ م   ػػد، كفػػى آحػػد المىػػقرع 

ُُْه اْلَُْشَرى﴿ال ى اى دؿ  يق ا ف هللا لكرر أف الجكا   كلو  عقلىر  هللامى  ﴾َوَجاَ 
 أف الكاك زائدال، أك أف الجكا  محذكؼ   دحره أل أ  ؿ حجقدلنق.

ذا كقن   فػأحف فعبلىػق  م   ػد  قلػد كؿ هللامػى الجممػد اللعمحػد -لمػق –كا 
 فى  كؿ الشقهللارر

 (2)أقول لعَد هللا دلا سقاؤنا ... وَنن بوادى عَد مشس وماش 
إال أنيػػػـ كجػػػدكا لػػػو  -لمػػػق –ىػػػذا ال حػػػ  مػػػف مشػػػكبل   ل ػػػد هللاػػػد النحػػػقال

  رحجػػق حمكػػف أف ححمػػؿ هللامحػػو، ف ػػقلكار إف )ىػػ قؤنق( فقهللاػػؿ  لعػػؿ محػػذكؼ حلىػػره 
)كىػػى(  معنػػى ىػػ ط، كالجػػكا  محػػذكؼ   ػػدحره ) مػػ (  ػػدلحؿ  كلػػو أ ػػكؿ، ك كلػػو 
)شـ( أمر مػف  كلػؾ )شػم  ال ػرؽ( إذا نظػر  إلحػو، كالمعنػىر لمػق ىػ ط ىػ قؤنق 

  م  لع د  ر شمو.
 ارقة بّهًنا:أَجٌ املف

 قؿ النحقال أف األ ؿ فى )لمػق( )لػـ( زحػد  هللامحيػق )مػق( كمػق زحػد  فػى 
الشرطحد، ك)أحنمق( فق      ى   ىذه الزحقدال  أشحقء كفقر    يق )لػـ(  (ٖ))أـ(
 منيقر
 إف لـ   ـو ك   رف )لـ(  يػق،  ػقؿ  عػقلىرأنيق ال    رف  أداال شرط ال ح قؿر و -ٔ

 .(ٚ()ٙ)﴾فَِإْن مَلْ َُوْفَعُلوا َوَلْن َُوْفَعُلوا﴿، (٘)﴾َوِإْن مَلْ يَوْنتَوُ وا﴿، (ٗ)﴾َوِإْن مَلْ َُوْفَعلْ ﴿
                                                           

 .ٕٔٛ ػ رالمغنى (ٔ)
، كىك مف األلغػقز ٜٕ٘/ٕ، كاألشمكنى ٖٕٗ -ٕٔٛال ح  مف الطكحؿ، كىك مف شكاىد المغنى  (ٕ)

 أل كىى كشـ.
 .ٕٔ٘/ٕ رشرح الكقفحد لمرىى (ٖ)
 . المقئدالمف ىكرال  (ٚٙ)اآلحدر  (ٗ)
 . المقئدالمف ىكرال  (ٖٚ)اآلحدر  (٘)
 . ال  رالمف ىكرال  (ٕٗ)اآلحدر  (ٙ)
  .ٕٔ٘/ٕ رشرح الكقفحد (ٚ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٓ﴾  
  

 ػػقؿ الرىػػىر وكا   ػػ  )لمػػق( أحىػػق  عػػدـ د ػػكؿ أدكا  الشػػرط هللامحيػػق 
فبل   كؿر إف لمق  ىر ، كمف لمق حىر ، كمػق   ػكؿر إف لػـ  ىػر  كمػف لػـ 

ك شػ يو كمعمػكؿ حىر ، ككقف ذلػؾ لككنيػق فق ػمد  كحػد  ػحف العقمػؿ الحرفػى أ
 .(ٔ)لو
إلى الحقؿ  معنى أف نلحيق مم د مػف حػحف االن لػقء  أف منلحيق مى مر النلى -ٕ

إلػػى حػػقؿ الػػ كمـ، نحػػكر نػػدـ المػػذن  كلمػػق حنلعػػو النػػدـ، فعػػدـ النلػػ  م  ػػؿ 
ذا  مػػػػ  نػػػػدـ فػػػػبلف كلمػػػػق حنلعػػػػو النػػػػدـ أفػػػػقد   حػػػػقؿ الػػػػ كمـ،  ػػػػقؿ الجػػػػقمىر وكا 

 .(ٕ)اى مرار ذلؾ إلى ك   ال كمـ  يقو
  قؿ الشقهللارر  

 فإن كنت مأكوال فكن خًن آكل ... وإال فأدركىن ودلا أمزق
َومَلْ َأُكوْن بِوُدَعاِئَك َربِّ ﴿ أمق منلى )لػـ( فحح مػؿ اال  ػقؿ ك كلػو  عػقلىر

 رأل (ٗ)﴾مَلْ َيُكووْن َشووْيًئا َمووْتُكورًا﴿كحح مػػؿ االن طػػقع نحػػك  كلػػو  عػػقلىر ، (ٖ)﴾َشووِقي ا
كػػقفو،  ػػؿ ثػػـ كػػقف، كليػػذا أجػػقز النحػػقالر ولػػـ حكػػف ثػػـ كػػقف كلػػـ حجػػزو لػػـ حكػػف ثػػـ 

 ػقؿ الرىػىر وكأمػق )لػـ( فحجػكز ان طػقع نلحيػق دكف  -ح قؿر ولمق حكف ك د حككفو
و  .(٘)الحقؿ نحك لـ حىر  زحدا أمس لكنو ىر و الحـك

ا  رانيػػق  حػػرؼ  كلمػػق كقنػػ  )لمػػق( نلحيػػق مم ػػد إلػػى حػػقؿ الػػ كمـ لػػـ حجػػز
 .(ٙ)  بلؼ )لـ( فحجكز ا  رانيق  إلغقء الملحدال لم ع ح ال ع ح  )اللقء(. 

ر  م  فمـ   ـ، ك رأ  فمـ   رأ ألف معنقهر كمق  كهللامى ىذا حجكز أف   ـك
  م  هللا    حقمى، كمق رأ  هللا    راء ى.

                                                           

 . ٕٚ٘/ٕ رشرح الكقفحد لمجقمى (ٔ)
 . ٕٚ٘/ٕ رشرح الكقفحد لمجقمى (ٕ)
 مف ىكرال مرحـ.  (ٗ)اآلحدر  (ٖ)
 مف ىكرال اإلنىقف.  (ٔ)اآلحدر  (ٗ)
 . ٕٔ٘/ٕ رشرح الكقفحد (٘)
 . ٕٔٛ رالمغنى (ٙ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٔ﴾  
  

 كال حجكز و م  فمـ   ـو ألف معنقهر كمق  م  إلى اآلف.
 داد نلى )لمق( دكف )لػـ(  عمػد كجحيػد فح ػكؿر ألف كحعمؿ ا ف حعحش الم

حػدث ليمػق معنػى جدحػد  قل ركحػ  لػـ حكػف ليػق، ككحػر   )مق( لمق رك   م  )لـ(
 .(ٔ) معنقىق كمق كحر  معنى )لك( ححف  م ر )لكمق(

 أف منلى )لمق( ال حككف إال  رح ق مف الحقؿ. -ٖ
فػػػى العػػػقـ أمػػػق منلػػػى )لػػػـ( فػػػبل حشػػػ رط فحػػػو ذلػػػؾ،   ػػػكؿر لػػػـ حكػػػف أ ػػػى 

 المقىى م حمق فى م ر، كال حجكز )لمق حكف(.
، كمثػػؿ لػػذلؾ كا ػػف مقلػػؾ ال حشػػ رط كػػكف منلػػى )لمػػق(  رح ػػق مػػف الحػػقؿ
 .(ٕ)  كلور وهللا ى إ محس ر و كلمق حندـو كزهللاـ أف ذلؾ كقل  ال الـز

أف منلى )لمق( فحو  ك   ث ك و، نص هللامػى ىػذا الرىػى ف ػقؿر وإف فحيػق معنػى  -ٗ
ال ك ػػػ  ك ػػػد فػػػى إحجػػػق  المقىػػػى فيػػػك حىػػػ عمؿ فػػػى األكمػػػ  فػػػى نلػػػى األمػػػر 

، ك د نص هللامى ىذا الجقمى، ف قؿر وك   ص كقل ق فى الم ك   أل (ٖ)الم ك  و
 . (ٗ)رك وحنلى  يق فعؿ مر    م ك  ،   كؿ لمف ح ك   ركك  األمحر لمق ح

 أمق منلى )لـ( فبل ح ك   ث ك و.
، أنيػـ (٘)﴾َبْل َلمَّا يَُتوُقوا َعَتابِ ﴿ كليذا  قؿ الملىركف فى  كلو  عقلىر
 لـ حذك كه إلى اآلف، كأف ذك يـ لو م ك  .
ََواُن ْل قُولُووِبُك ْ ﴿ك قؿ الزم شرل فى  كلو  عقلىر   ،(ٙ)﴾َوَلمَّا يَوْدُخِل اْْلِ

 .(ٚ)إف )مق( فى )لمق( مف معنى ال ك   داؿ هللامى أف ىؤالء  د آمنكا فحمق  عد

                                                           

 . ٓٔٔ/ٛ رشرح المل ؿ (ٔ)
 .ٕٔٛ رالمغنى (ٕ)
 . ٕٔ٘/ٕ رشرح الكقفحد (ٖ)
 . ٕٛ٘/ٕ رشرح الكقفحد لمجقمى (ٗ)
 مف ىكرال ص.  (ٛ)اآلحدر  (٘)
 مف ىكرال الحجرا .  (ٗٔ)اآلحدر  (ٙ)
 . ٜٕٚ، كن مو ا ف ىشقـ فى المغنى ٓٚ٘/ٖ رالكشقؼ (ٚ)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٕٚٗ﴾  
  

 كليذا أجقزكا ولـ ح ض مق ال حككفو كمنعكه فى )لمق(.
كىػػػذا اللػػػرؽ  قلنىػػػ د إلػػػى المىػػػ   ؿ، فأمػػػق  قلنىػػػ د إلػػػى المقىػػػى فيمػػػق 
ىحقف فى نلى الم ك   ككحره، مثقؿ الم ك ػ  أف   ػكؿر مػق لػى  مػ  كلػـ   ػـر أك 

 كلمق   ـ، كمثقؿ كحر الم ك   أف   كؿ ا  داء لـ   ـ، أك لمق   ـ.
)لمػق( جػقئز الحػذؼ  ػقؿ ا ػف حعػحشر وكمػف ذلػؾ أنيػـ  ػد ححػذفكف  أف منلى -٘

 .(ٔ)اللعؿ الكا    عد )لمق( فح كلكفر حرحد زحد أف ح رج كلمق، أل كلمق ح رجو
 كدلحؿ حذؼ منلحيق  كؿ الشقهللارر 
 (2)فناديت القَور فل  ُيَنه فجئت قَورم  بدأ ودلا ...

ألر كلمق كف  دأ   ؿ ذلؾ، أل ىحدا، ك  كؿر شقرف  المدحند كلمق ألر 
 كلمق أد ميق.

نمق ىقغ حذؼ اللعؿ  عد )لمق( ل  ػدـ مػق   ميػق، كىػذا ممػق   ػ ص  ػو  كا 
)لمق( دكف )لـ( كليذا ال حجكزر وك م  إلى ال قىرال كلػـو  رحػد كلػـ أد ميػق، ك ػد 

 الشقهللارر حمؿ النحقال  كؿ
 (3)احفظ وديعتك الىت استودعت ا ... يوم اوعازب أن وصلت وإن مل

ف لـ   ؿ كن ػؿ الىػحكطى هللاػف (ٗ)هللامى أنو ىركرال ، حرحد إف ك م  كا 
ا ػػف ال ػػكاس  كلػػور وإف لمػػق  ػػد ححػػذؼ اللعػػؿ  عػػدىق كال ححػػذؼ  عػػد )لػػـ( إال فػػى 

 .(٘)الىركرال

                                                           

 . ٓٔٔ/ٛ رشرح المل ؿ (ٔ)
 . ٙ/ٗ، كاألشمكنى ٚ٘/ٕ، كاليم  ٕٓٛمف الكافر كانظره فى المغنى  (ٕ)
، ٖٛٓ، كالمغنػػػػػى ٜٕٙ، كالجنػػػػػى الػػػػػدانى ٕٔ٘/ٕانظػػػػػره فػػػػػى شػػػػػرح الكقفحػػػػػد لمرىػػػػػى  (ٖ)

، كىػػػقمش شػػػػرح ٛٚٙ، كىػػػػقمش شػػػرح شػػػكاىده ٛٚٙ، كشػػػرح شػػػكاىده ٕٚٗ/ٕكال  ػػػرحا 
 ، كال ح  إل راىحـ  ف محمد اليرمى كىك مف الكقمؿ. ٔٔٔ/ٛالمل ؿ 

 . ٕٚٚ/ٕ راألش قه كالنظقئر (ٗ)
 . ٔٔٔ/ٛ رن بل مف شرح المل ؿ ال ف حعحش (٘)



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٖٚٗ﴾  
  

فح ػػكؿر وإنمػػق لػػـ حجػػز كحعمػػؿ ا ػػف هللا ػػلكر لعػػدـ جػػكاز االك لػػقء  ػػػ )لػػـ( 
االك لػػقء  ػػػ )لػػـ( كحػػذؼ مػػق  عمػػؿ فحػػو إال فػػى الشػػعر ألنيػػق هللاقمػػؿ ىػػعحؼ فمػػـ 

 ح  رفكا فحيق  حذؼ معمكليق فى حقؿ الىعدو.
كلكف، لـ جقز االك لػقء  ػػ )لمػق( كحػذؼ معمكليػق فػى ىػعد الكػبلـ كىػى 

 جقزمد، كلـ حجز ذلؾ فى )لـ( 
ؾ فحيػػق ككنيػػػق نلحػػق ل ػػػد فػػقلجكا  هللاػػف ىػػػذا أف ن ػػكؿر إف الػػػذل ىػػكغ ذلػػػ

فعؿ، أال  رل أنؾ   كؿ فى نلى  د  قـ محمد لمق ح ـ فحمم  لذلؾ هللامى  د فػى 
 حذؼ جكا يق.

  قؿ الشقهللارر
 (1)أزف الرتحل غًن أن ركابنا ... دلا ُزل برحالنا وكأن قد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

ال ح  مف الكقمؿ كنى  إلى النق غد الذ حقنى، كىك مف شكاىد ا ف جنى فى ال  ػقئص  (ٔ)
، ٖٗٔ/ٔ، كاليمػػ  ٕٙ/ٔ، كال  ػػرحا ٔٚٔ، كالمغنػػى ٓٔٔ، ٘/ٛ، كا ػػف حعػػحش ٖٔٙ/ٕ

 . ٖٚ، كدحكاف الشقهللارٖٔ/ٔكاألشمكنى 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٗ﴾  
  

 .(ٔ)﴾َوِإنَّ ُكال  َلمَّا لَيُوَوفِّيَونوَُّ  ْ ﴿ر ما قيل فى قولٌ تعاىل
مػػف المىػػقئؿ ال ػػى اىػػطر  فحيػػق النحكحػػكف ك عػػدد  آراؤىػػـ كا  ملػػػ  

فػى  ػراءال مػف شػدد مػحـ )لمػق(  ﴾َوِإنَّ ُكال  َلمَّا لَيُوَوفِّيَونوَُّ  ْ ﴿   رحجق يـ  كلو  عقلىر
لحؾ مق  حؿ فحيق مف آراءر  كشدد )أف( أك  لليق، كا 

هللاف الم رد أنو  قؿر ىذا لحػف ال   ػكؿ العػر ر  ن ؿ  قح  ك ق  البلمق  -ٔ
 .(ٕ)أف زحدا لمق  رج

 .(ٖ)كن ؿ هللاف أ ى هللاثمقف المقزنى أنو لـ حعرؼ كجيق ليذه ال راءال -ٕ
ال  ػدحرر لمػف مػق فممػق كثػر   –مػف هللاممػقء الككفػد  –ك ػقؿ أ ػك زكرحػق اللػراء  -ٖ

  المحمق  حذؼ منيف كاحدال فعمى ىذا ىى الـ ال ككحد.
كحعنى  كثرال المحمق  أف نكف )مف( ححف أدكمػ  فػى مػحـ )مػق( ان م ػ  

 .(ٗ)محمق  قإلدكقـ ف قر  ثبلث محمق 
حعػػػكد المػػػقزنى لح ػػػكؿر )إف(  معنػػػى )مػػػق( ثػػػـ  ث ػػػؿ كمػػػق أف المؤكػػػدال   لػػػؼ  -ٗ

 .(٘)كمعنقىق الث حمد
ثـ  قؿ أ ك ححقف معم ق هللامى ىػذه االىػطرا ق ر وكار  ػقؾ النحػكححف فػى 

ال، ك محػحف  عىػيـ ل قرئيػق حػدؿ هللامػى  ػعك د المػدرؾ فحيػق ك  رحجيػق ىذه ال راء
 .(ٙ)هللامى ال كاهللاد النحكحدو

                                                           

ف كػػبل لمػػق( مػػف ىػػكرال  ٔٔٔر داآلحػػ (ٔ) ىػػكد، كفػػى  لىػػحر ال رط ػػىر أنػػو ا  مػػؼ ال ػػراء فػػى  ػػراءال )كا 
ف كػػػبل(  ػػػقل  لحؼ هللامػػػى أنيػػػق )أف  –ف ُػػػّراء أىػػػؿ الحػػػرمحف  نػػػقف  كا ػػػف كثحػػػر كأ ػػػك  كػػػر معيػػػـ )كا 

الم للد( مف الث حمػد، معممػد ك ػد ذكػر ىػذا ال محػؿ كىػح كحو، كشػدد ال ػق كف )أف( كن ػ كا  يػق كػبل 
كحمػػػزال كا ػػػف هللاػػػقمر )لمػػػق(  قل شػػػدحد. كانظػػػر الجػػػقم  ألحكػػػقـ ال ػػػرآف هللامػػػى أ ػػػميق، ك ػػػرأ هللاق ػػػـ 

 .  ٕٔٛ، كشذكر الذى ، ٙ٘ٗ/ٔ، كىح كحو ٙٓٔ، ٗٓٔ/ٜ
  .ٕٚٚ/ٕ راألش قه كالنظقئر لمىحكطى (ٕ)
  .ٕٚٚ/ٕ راألش قه كالنظقئر (ٖ)
  نلس الم در الىق ؽ. (ٗ)
 نلس الم در الىق ؽ.(٘) 
 نلس الم در الىق ؽ.(ٙ) 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗ٘﴾  
  

 وم لق أمضًا رل  اآلراء الت  قملت ممها ممقول:
  كأمػػق ال محػػحف فػػبل ىػػ حؿ إلحػػو ال  ػػد ألنػػو من كلػػد ن ػػؿ ال ػػكا ر فػػى الىػػ عد

 ك يذا حرد هللامى مف  قؿ  و كىك الم رد.
  كجييق فمعذكر ل لقء إدراؾ ذلؾ هللامحو.كأمق مف  قؿ ال أدرل مق 
  كأمػػق  أكحػػؿ أف المث مػػد  أنيػػق ال لحػػد ال ػػى ىػػى نقفحػػد فلػػى كقحػػد ال طػػأ

ألنيػػق لػػك كقنػػ  نقفحػػد لػػـ حن  ػػ   عػػدىق )كػػؿ(  ػػؿ كػػقف حر لػػ ، كأحىػػق 
 فإنو ال ححلظ مف كبلميـ أف  ككف )إف( المث مد نقفحد.

  لػػظ مػػف كبلميػػػـ فأحىػػػق فػػى كقحػػد الىػػػعؼ إذ ال ححكأمػػق  أكحػػؿ اللػػراء
 .(ٔ) )لمق( فى معنى )لمف مق(

كحرل أ ك ححقف أف ليذه اآلحػد كجيػق مػف ال  ػرح  هللامػى ال كاهللاػد النحكحػد 
مف كحر شذكذ، فح كؿر وأف لمق ىػى الجقزمػد كحػذؼ اللعػؿ المعمػكؿ ليػق لداللػد 

 معنى الكبلـ هللامحوو.
كالمعنػػػػىر أف كػػػػبل لمػػػػق حػػػػ  س أك حػػػػن ص هللاممػػػػو أك مػػػػق كػػػػقف مػػػػف ىػػػػذا 
المعنى، فحذؼ اللعؿ لداللد  كلػور لحػكفحنيـ ر ػؾ أهللامػقليـ هللامحػو  ػقؿر فعمػى ىػذا 

 اى  ر   رح  اآلحد هللامى أحىف مق حمكف كأجممو.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 الم در الىق ؽ.نلس (ٔ) 



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٙ﴾  
  

 فًزس املصادر واملزاجع

 ال رآف الكرحـ. -ٔ
ق، مط عػػػػد ٜٖ٘ٔ ػػػػقل راءا  األر عػػػػد هللاشػػػػر، ط ا حػػػػقؼ فىػػػػبلء ال شػػػػر،  -ٕ

 حنلى.
أ  قر النحكححف ال  رححف،  ح حػؽ االىػ قذحفر الزحنػى ك لػقجى، ط الحم ػى  -ٖ

 .ٜٜ٘ٔىند 
أ  ػػقر أ ػػى ال قىػػـ الزجػػقجى،  ح حػػؽر د. هللا دالحىػػحف الم ػػقرؾ،  غػػداد ىػػند  -ٗ

 ـ.ٜٓٛٔ
ال ػػػقىرال أد  الكق ػػػ  ال ػػػف   ح ػػػد،  ح حػػػؽ محمػػػد محػػػى الػػػدحف هللا دالحمحػػػد،  -٘

 ـ.ٖٜٙٔ
 ـ.ٖٖٔٔأراجحز العر  لم كرل، ط ىند  -ٙ
 ـ.ٕٜٛٔاألزىحد، لميركل،  ح حؽر هللا دالمعحف الممكحى  -ٚ
 االش  قؽ ال ف درحد،  ح حؽر هللا دالىبلـ محمد ىقركف، ط ال قنجى. -ٛ
 ػػبلح  اشػػ  قؽ األىػػمقء لؤل ػػمعى،  ح حػػؽر د/ رمىػػقف هللا ػػدال كا ، كد/ -ٜ

 ـ.ٜٜٚٔالدحف اليقدل، ال قىرال ىند 
إ ػػػػػػبلح المنطػػػػػػؽ ال ػػػػػػف الىػػػػػػكح ،  ح حػػػػػػؽ األىػػػػػػ قذحفر أحمػػػػػػد شػػػػػػقكر،  -ٓٔ

 كهللا دالىبلـ محمد ىقركف.
األ ػػػػػمعحق ، ا  حػػػػػقر األ ػػػػػمعى،  ح حػػػػػؽر أحمػػػػػد شػػػػػقكر، كهللا دالىػػػػػبلـ  -ٔٔ

 ىقركف.
األ ػػكؿ فػػى النحػػك ال ػػف الىػػراج،  ح حػػؽر هللا دالحىػػحف الل مػػى، مؤىىػػد  -ٕٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔالرىقلد، الط عد األكلى، ىند 
 ال قىرال. -إهللارا  ثبلثحف ىكرال ال ف  قلكحو، مك  د الم ن ى -ٖٔ
اإلف قح فى شرح أ حق  مشكمد اإلهللارا  لحىف  ف أىػد اللػق ر،  ح حػؽر  -ٗٔ

 ـ.ٜٓٛٔ، ٖىعحد األفغقنى، مؤىىد الرىقلد، ط



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٚ﴾  
  

اال  ىػػػػػػق  فػػػػػػى شػػػػػػرح أد  الكق ػػػػػػ  ال ػػػػػػف الىػػػػػػحد ال طمحػػػػػػكس،  ح حػػػػػػؽ  -٘ٔ
 دالمجحد، ط اليحئد العقمد لمك ق .األى قذحفر م طلى الى ق، كحقمد هللا 

 األمقلى أل ى هللامى ال قلى، منشكرا  دار اآلفقؽ الجدحد   حرك . -ٙٔ
 ق.ٜٖٗٔاألمقلى الشجرحد ال ف الشجرل، ححدر أ قد،  -ٚٔ
األمقلى النحكحد ال ف الحقج ، ط مك  د النيىد العر حد،  ح حؽر ىػقدل  -ٛٔ

 حىحف حمكدل.
 ق.ٕٖٛٔ دالىبلـ ىقركف، ال قىرالأمقلى الزجقجى،  ح حؽر هللا  -ٜٔ
 ـ.ٜٚٙٔإ راىحـ،  أمقلى المر ىى،  ح حؽر محمد أ ك اللىؿ -ٕٓ
إن ػػػػقه الػػػػركاال هللامػػػػى إن ػػػػقه النحػػػػقال، اآل لطػػػػى،  ح حػػػػؽر محمػػػػد أ ػػػػك اللىػػػػؿ  -ٕٔ

 ـ، ط اليحئد العقمد لمك ق .ٖٜٚٔإ راىحـ، ىند 
حمػػػد اإلن ػػػقؼ فػػػى مىػػػقئؿ ال ػػػبلؼ أل ػػػى ال ركػػػق  األن ػػػقرل،  ح حػػػؽر م -ٕٕ

 محى الدحف هللا دالحمحد، ط دار اللكر.
أكىػػا المىػػقلؾ ال ػػف ىشػػقـ،  ح حػػؽر هللا ػػدالم عقؿ ال ػػعحدل، ط محمػػد  -ٖٕ

 هللامى   حا.
اإلحىقح العىدل أل ى هللامى اللقرىى،  ح حؽر د/ حىػف شػقذلى فرىػكد،  -ٕٗ

  . ٜٜٙٔم ر 
 ق.ٕٖٛٔال حر المححط، أل ى ححقف األندلىى، م ر  -ٕ٘
لمىػػػػػحكطى،  ح حػػػػػؽر محمػػػػػد أ ػػػػػك اللىػػػػػؿ إ ػػػػػراىحـ، م ػػػػػر   غحػػػػػد الكهللاػػػػػقال -ٕٙ

 ـ.ٜ٘ٙٔ
ال مغد فى  قرحخ أئمد المغد لملحركزآ قدل،  ح حؽر محمد الم رل، دمشؽ  -ٕٚ

 ـ.ٕٜٚٔىند 
 ـ.ٜٛٗٔال حقف كال  ححف لمجقحظ،  ح حؽر هللا دالىبلـ ىقركف، ال قىرال  -ٕٛ
ال ػػػػقىرال   أكحػػػؿ مشػػػػكؿ ال ػػػرآف ال ػػػػف   ح ػػػد،  ح حػػػػؽر الىػػػحد أحمػػػػد ن ػػػر، -ٜٕ

 ـ.ٖٜٚٔ



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٚٗٛ﴾  
  

ال   رال فػى ال ػراءا  الىػ   لمكػى  ػف أ ػى طقلػ ،   ػححا محمػد هللاػكف  -ٖٓ
 ق.ٜٜٖٔالندكل، ىند 

ال   ػػػػػرال كال ػػػػػذكرال لم ػػػػػمحرل،  ح حػػػػػؽر د/ ف حػػػػػى هللامػػػػػى الػػػػػدحف، دمشػػػػػؽ  -ٖٔ
 ـ.ٕٜٛٔ

 ح ػحؿ هللاػحف الػذى  لؤلهللامػػـ الشػمن رل، ط ػ  فػػى حقشػحد ىػح كحو  ػػكالؽ،  -ٕٖ
 ق.ٖٚٔٔ

ال ػػػف جنػػػى،  ح حػػػؽر محمػػػد ىػػػعحد النعىػػػقنى، ىػػػند  ال  ػػػرحؼ الممػػػككى -ٖٖ
 ـ.ٜٓٚٔ

ال كممد أل ػى هللامػى اللقرىػى،  ح حػؽر د/ كػقظـ  حػر المرجػقف، المك ػؿ،  -ٖٗ
ـ، كمػق ط ػ    ح حػؽر الػدك كر/ حىػف شػقذلى فرىػكد، الرحػقض، ٜٔٛٔىند 
 ـ.ٜٗٙٔىند 

 ىػػند هللا دالىػػبلـ ىػػقركف كآ ػػرحف، ال ػػقىرال يػػذح  المغػػد لؤلزىػػرل،  ح حػػؽر  -ٖ٘
 ـ.ٜٗٙٔ

  قج العركس لمز حدل. -ٖٙ
الجمػػػػؿ فػػػػى النحػػػػك لمزجػػػػقجى،  ح حػػػػؽر د/ هللامػػػػى  كفحػػػػؽ الحمػػػػد،  حػػػػرك   -ٖٚ

 ـ.ٜٗٛٔ
جميػػرال أشػػعقر العػػر  أل ػػى زحػػد ال ػػرش،  ح حػػؽر محمػػد هللامػػى اليقشػػمى،  -ٖٛ

 ـ.ٜٔٛٔ – قٔٓٗٔالرحقض 
جميرال األمثقؿ لمعىكرل،  ح حؽر محمد أ ػك اللىػؿ إ ػراىحـ، كهللا دالمجحػد  -ٜٖ

 ـ.ٜٗٙٔ –ق ٜٗٛٔ مش، ال قىرال طق
ا ػػف جنػػى النحػػكل، لمػػدك كر/ فقىػػؿ  ػػقلا الىػػقمرائى، دار النزحػػر، ىػػند  -ٓٗ

 ـ.ٜٜٙٔ
الحمػػػػؿ فػػػػى شػػػػرح أ حػػػػق  الجمػػػػؿ، ال ػػػػف الىػػػػحد ال طمحكىػػػػى،  ح حػػػػؽر د/  -ٕٗ

ط أكلػػػػػى  ،م ػػػػػطلى إمػػػػػقـ، ط الػػػػػدار الم ػػػػػرحد لمط قهللاػػػػػد كالنشػػػػػر، ال ػػػػػقىرال
 ـ.ٜٜٚٔ



 فروق لغوية ىف االستعماالت العربية بٌن )أم( و )أو( و )مل( و )دلَّا(
 )العدد التاسع َالعشزَى( حُلّة كلّة اللغة العزبّة بإِتاى البارَد

  ﴿ٜٚٗ﴾  
  

ق، كط عػ  أحىػقن   ح حػؽر ٜٜٕٔ كالؽ ىػند   زاند األد  لم غدادل، ط -ٖٗ
 ـ، اليحئد العقمد لمك ق .ٜٜٚٔهللا دالىبلـ ىقركف، ال قىرال، ىند 

ال  قئص ال ف جنى،  ح حؽر محمد هللامى النجػقر، دار اليػدل لمط قهللاػد  -ٗٗ
 .ٕكالنشر،  حرك ، ط

درال الغػػػػػكاص لمحرحػػػػػرل،  ح حػػػػػؽر محمػػػػػد أ ػػػػػك اللىػػػػػؿ إ ػػػػػراىحـ، ال ػػػػػقىرال  -٘ٗ
 ـ.ٜ٘ٚٔ

 ك ق  لىح كحو،  ح حؽر هللا دالىبلـ ىقركف.ال -ٙٗ
 الم  ى  لمم رد،  ح حؽر محمد هللا دال قلؽ هللاىحمد، ط دار الشع .       -ٚٗ
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