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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

١٧- َأو

االستثناءانتهاء الغايةاإلضرابالعاطفة هامل = مهمل = غير عامل

معانيهاعملها
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)َأو( العاطفة: حرف عطف، للجمع بين شيئين أو أشياء، على سبيل التخيير، أو اإلباحة، أو اإلبهام، أو الشك، أو التقسيم 

وهذا بيان ذلك:
من استعمالها في مقام التخيير:	 

ـــْن َأْوَســـِط 	  ـــاُم َعَشـــَرِة َمَســـاِكيَن ِم ـــُه ِإْطَع اَرُت ـــاَن َفَكفَّ ْيَم ـــُم اأْْلَ دتُّ ـــا َعقَّ ِكـــن ُيَؤاِخُذُكـــم ِبَم ـــْم َوَلٰ ـــِو ِفـــي َأْيَماِنُك ْغ ـــُه ِباللَّ ـــُم اللَّ قولـــه تعالـــى: ﴿ الَّ ُيَؤاِخُذُك

ـــُن  ِلـــَك ُيَبيِّ ـــاَرُة َأْيَماِنُكـــْم ِإَذا َحَلْفُتـــْم َواْحَفُظـــوا َأْيَماَنُكـــْم َكَذٰ ِلـــَك َكفَّ ـــاٍم َذٰ ـــْم َيِجـــْد َفِصَيـــاُم َثاَلَثـــِة َأيَّ َمـــا ُتْطِعُمـــوَن َأْهِليُكـــْم َأْو ِكْســـَوُتُهْم َأْو َتْحِريـــُر َرَقَبـــٍة َفَمـــن لَّ

ـــْم َتْشـــُكُروَن ﴾ ُك ـــِه َلَعلَّ ـــْم آَياِت ـــُه َلُك اللَّ

من استعمالها في مقام اإلباحة: 	 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »إذا صام أحدكم فأفطر، فليفطر: على تمٍر، أو على ماٍء؛ فإن الماء طهور« 	 

من استعمالها في مقام اإلبهام: 	 

ِبيٍن ﴾	  اُكْم َلَعَلٰى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍل مُّ ا َأْو ِإيَّ ُه َوِإنَّ ْرِض ُقِل اللَّ َماَواِت َواأْْلَ َن السَّ قوله تعالى: ﴿ ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ

من استعمالها في مقام الشك: 	 

ُه ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم ﴾	  قوله تعالى: ﴿ َفَأَماَتُه اللَّ

من استعمالها في مقام التقسيم: 	 

ُم َوِبْئَس اْلَمِصيُر ﴾	  ِه َوَمْأَواُه َجَهنَّ َن اللَّ ًزا ِإَلٰى ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب مِّ ِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيِّ ًفا لِّ ِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ قوله تعالى: ﴿ َوَمن ُيَولِّ

١. »أو« العاطفةمعاني الحرف )َأو(

)َأو( العاطفة حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من عطف  حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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)َأو( اإلضرابية: حرف إضراب، بمعنى )بل( 

من شواهدها:
قول جرير: 	 

اِد تهم إال بعـــــــــــــدَّ ماذا ترى في عياٍل قد بِرمُت بهم        لم أحِص ِعدَّ

لُت أوالدي كانوا ثمانين، أو زادوا ثمـــــــــــــــــانيًة        لوال رجاؤك قد قتَّ
تهم، ونص على عددهم فقال )كانوا ثمانين( 	  فالشاعر قد نصَّ على أنه أحصى عدَّ
ثم أضرب عن هذا القول، وأتى بعدد جديد لمجموعهم، فقال )أو زادوا ثمانيًة( 	 

أي: بل زادوا ثمانية، فهم ثمانية وثمانون.	 

ويحتملها:
قول الله تعالى:﴿ َوَأْرَسْلَناُه ِإَلٰى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن ﴾	 

َه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾	  اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَرُب ِإنَّ اللَّ ْرِض َوَما َأْمُر السَّ َماَواِت َواأْْلَ ِه َغْيُب السَّ وقوله سبحانه: ﴿ َوِللَّ

ِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ﴾	  ن َبْعِد َذٰ : ﴿ ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّ وقوله عزَّ وجلَّ

٢. »أو« اإلضرابيةمعاني الحرف )َأو(

)َأو( اإلضرابية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من إضراب  حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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ر بعدها )أن( المصدرية المضمرة جواًزا  )أو( الغائية: حرف النتهاء الغاية بمعنى )حتى(، وتقدَّ

من شواهدها:
 قول الشاعر: 	 

فما انقادت اآلماُل إال لصابِر أْلستسهلنَّ الصعَب أو أدرَك المنى 

أي: )حتى أدرك المنى(	 

ي:	  منه قول السيد حيدر الِحلِّ

َمن ليس يغمُده أو يدرك الظفرا ه لوًغى  والسيُف أجدر أن يستلَّ
أي: )حتى يدرَك الظفَر(.	 

٣. »أو« الغائيةمعاني الحرف )َأو(

)َأو( الغائية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من النتهاء الغاية  حرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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)َأو( االستثنائية: حرف استثناء، بمعنى )إال( 

ر بعده )أن( المصدرية المضمرة جواًزا، وتقدَّ

من شواهدها:
 قول زياد اأْلعجم: 	 

وكنُت إذا غمزُت قناَة قوٍم   كسرُت كعوبها أو تستقيما
أي: )إال أن تستقيم(	 

٤. »أو« االستثنائيةمعاني الحرف )َأو(

)َأو( االستثنائية حرف هامل، ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من استثناءحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على


