التقارض( )1بني (إالّ) و(غَري)يف النحو العربي
()2

د .وليد محمد السراقبي

َّ
تتوزع أدوات االستثناء بين الحرفية ،واالسمية ،والفعلية .أما الحروف فهي

()3
وب ْياد ،ويقاا:ي َم ْي َاد ،وساواء ،وأماا
(إالا) َّ
و(لماا) .وأماا اسساماء فهايي ،يار ،وساو َ ،

علي اسماناة العلمياة وتقادير دهاود ان ارين أن ألاير إلاو أنناي وافات بعاد االنتهااء مان إعاداد
 -1تفرض ا
ِّ
المحكمين الفضالء علو عناوين دراسات تحم :هذا العنوان ،وهيي
هذا البحث ،وبعد إلارة أحد
أ -ظاااهرة التقااارض فااي النحااو العربااي للدكتور(أحمااد محمااد عبااد الل ا ) ،اسسااتاذ المساااعد فااي كليااة الل ااة
العربية في الدامعة اإلسالمية في المدينة المنورة .وهاي د ارساة مقتضابة تقاي فاي علار لافحات لاي
إال .وواي الحديث عن التقارض بين (إال) و(،ير) في حدود لفحة واحدة.

ب -ظاهرة التقاارض فاي القاران الكاريم للمدرساة المسااعدة (ساوزان عباد الواحاد عباد الدباار) ،وهاي د ارساة
منلاورة فااي مدلاة دامعااة اسنبااار للعلاوم اإلسااالمية ،العادد الثالااث ،لعااام ( ،)9008وهاي د ارسااة متا رة

كثي ا اعر عاان تاااريز إنداااز البحااث .ثاام إنهااا عامااة فااي تناااو :الظاااهرة ماان ناحيااة التقااارض فااي اسحكااام

اإلعرابية ،والهيئة واللك ،:وفي المعناو .وكاان الحاديث علاو (إال) و(،يار) فاي حادود لافحة ونلاف
ِّ
المحكام
فقط .والو دانب ذلك ودادت بينهاا وباين الد ارساة اسولاو التقااء فاي ،يار موضاي(و) .ولام يلار
الفاض :إلو هذه الدراسة.

ج -ظاهرة التقارض في الدر النحو لا (عبد الل أحمد داد الكريم حسن) ،ولم أاف عليها.
ومااي تقاادير للدهااود المبذولااة فيمااا اطلعاات علي ا منهااا ،وهمااا الد ارس اتان اسوليااان فحسااب ،فانهمااا لاام

معمقااع ،وااتلاارتا علااو ألااياء عامااة ال ت فااو علااو أحااد ماان المهتمااين بالعربيااة
تتناااوال القضااية تناااوالع ا
بون ما بينهما.
ولذلك أضربت عن المقارنة بينهما وبين دراستي ،فلن ي فو علو ذ عينين ُ
أما الدراسة الثالثة فقد أعياني الحلو :عليها حتو عن طريق (اللابكة) ،وأ ِّمان أنهاا اريباة اللاب

بالد ارس ااتين اسول ااين إذ ي ااوحي عنوانه ااا أنه ااا عام ااة ف ااي ه ااذه الظ اااهرة ،وليس اات ال ااة ب اااسداتين اللت ااين
المفللة.
للتُهما بالدراسة
ا

مدر النحو واللرف في كلية انداب الثانية ،حماة ،سورية.
ِّ -9
 -3المقتضب 4ي .381
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َّ
الفعلياة والحرفياة فهاي حالاا،
اردد باين
اسفعا :فهيي لي  ،وال يكون ،وأما ما هاو مت ا

و ال ،وعدا(.)1

ُّ
((و،يرها مما ُي ْستثنو با محماو :عليهاا،
وتعد (إالا) اأم الباب واسل :في ،
ُ
ومردود فاي المعناو إليهاا فماا اساتعم :فاي اسسالوب العرباي مان أدوات اساتثناء اإنماا

حماا :فااي معناااه ووظيفت ا عليهااا وهااذا مااا دعله اا أكثاار أدوات االسااتثناء فااي الكااالم

تكررت فاي القاران الكاريم فاي س ٍ
اتمئة ٍ وثاالث وسابعين اياة،
بي لعره ونثره فقد َّ
العر ِّ
وتلتهااا فااي كث ارة االسااتعما،( :ياار) التااي تكااررت فااي مئااة وثااالث وثالثااين ايااة ،ثاام

لما) التي بمعنو (إالا) ،فقاد وردت اسولاو منهماا فاي موضاعين( ،)9وأكثار
(حالا) و( َّ
انيات التاي وردت فيهاا (إالا) كانات اساتثنائية فاي حاين أن (،يار) كاان مديئهاا فاي
أكثاار انيااات نعت ااع ال اسااتثناء ،فقااد داااءت اسااتثناء فااي ا اراءات بعينهااا ماان دون أن
 -1الكت اااب 1ي  ،333 ،398وثم ااار الل ااناعةي  ،339 ،331ول اارك الكافي ااة 1ي  .334ول اام ي ااذكر

ساايبوي ولاايو ماان ابل ا (حالااا) إال فااي عااداد حااروف الداار ومنع اوا -تبع اعا لااذلك– د ااو( :مااا)
الملاادرية عليه ااا .وع ا َّاد ساايبوي د وله ااا عل ااو (حالااا) رودا ااع ع اان ساامت الك ااالم العرب ااي .إال َّ
أن
المت رين أدازوا د و( :ما) عليها اعتماداع علو او :اس ط:ي
ات الن ااا َ م ااا حال ااا اريلا اعا
أري ا ُ

َّ
فانا نحن أفضلُهم ِفعاال

وعلااو اول ا -لاالَّو الل ا علي ا وساالم-ي ((أسااامة أحا ُّ
اي مااا حالااا فاطمااة)) .انظااري
اب النااا إلا َّ
الكتاااب 1ي  ،333وألااو :النحااوي  ،94فلعا َّا :ساايبوي لاام يبل ا اااو :النبااي -لاالَّو الل ا علي ا وساالم-

واو :اس ط.:

(لماا) فاي موضاعيني اسو:
 -9وردت (حالا) في موضعين ،في سورة يوساف ،عليا الساالم ،ووردت َّ
في سورة الز رف ،اية  ،39والثاني في سورة الطارق ،اية .4انظري التركيب االستثنائي في القاران

الكريم.139/
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أحد من مؤلِّفي كتب أعاريب القران بتعيُّنها في القراءات السبع َّية سداء وظيفاة
يقوٌ :

عرضهم لها في معرض الحديث عن الولف بها االستثناء.
االستثناء ولذا كان ت ُّ

فا (إالَّ) أل :في بااب االساتثناء -كماا ذكرناا مان ابا -:و(،يار) ألا :فاي بااب
النعتيَّة ،إالَّ َّ
أن ك :واحادة منهماا ااد ت ارج عان س ْامتها اسلالي الاذ وضاعت عليا
واستعملت في  ،فت ذ من اس ر حكمها اإلع ارباي ووظيفتهاا الداللياة ،فت ارج (إالَّ)
َّ
النعتياة ،وت ارج (،يار)
عن أللها في االستثناء فتؤد معنو (،ير) ووظيفتها فاي
َّ
النعتياة لتااؤد وظيفاة (إالَّ) فااي االساتثناء ،وهاو
عان ألا :وضااعها فاي أداء وظيفااة
إن لاااء الل ا  -فااي محاول اة للكلااف عاان اسلااو :والض اوابط
مااا ساانحاوِّ :
تقل اي  -ا
والمقال ااد الت ااي تكم اان وراء ه ااذا التق ااارض ال ااوظيفي وال ااداللي ب ااين ه اااتين اسدات ااين
الَّة.
والتقااارض ( )loanأو التقااارظ فااي الل ااةي اإلعطاااء واس ااذ .داااء فااي مقااايي
الل ة()1ي ((والقَ ْرض ما تعطي اإلنسان من الما :لتُ ْقضاه ....ويقا:ي َّ
إن فالناع وفالناع
يتقارضااان الثناااء إذا أثنااو كا ُّا :واحااد منهمااا علااو لاااحب  ،وكا َّن معنااو هااذا أن كاا:
و ٍ
احد منهما أاارض لااحب ثنااء كقارض الماا .)):فاالمعنو الل او ي ُّ
اد :علاو تبااد:
ع
الطرفين العطاء حقيقة أو مداا اعز .وياراد با الاطالحاع اساتعارة إحاد الكلمتاين حكام
كلمااة أ اار فتعاماا :معاملتهااا .وتقااارض اسحكااام فيمااا بااين اسلفاااظ أحااد اسلااو:
اسسلوبية التي تضفي علو التركيب العربي حسناع ومالحة(.)9

 -1مقايي

الل ة (ارض 9ي  31و ،)39وانظري اللحاك ،والملباك المنير ،واللسان والتاج (ارض).

 -9م ني اللبيبي  819وما بعدها.
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لق ااد عرفن ااا م اان اب ااَّ :
أن (إالَّ) أل اا :أدوات االس ااتثناء وبقي ااة اسدوات محمول ااة

عليها ،وعلو ذلك داءت في القران الكريم فاي أكثار المواضاي التاي وردت فيهاا ،إالَّ

أنه ااا د اااءت نعتا ااع ف ااي دمل ااة م اان اني ااات فا ا َّدت ب ااذلك م ااا و ِ
عت لا ا (،ي ا ُار) ف ااي
ضا ا ْ
ُ
اسل .:وهذه انيات هيي
لاَاللاهَُلفسدتا[ اسنبياء 31ي ]99
 -1لَوَكانَ ِفي ِهماَآ ِلهةٌَإ َ
 -9والاذِينَي ْر ُمونَأ ْزواج ُه ْمَول ْمَي ُكنَلا ُه ْمَ ُ
س ُه َْم[ النور 94ي ]6
شهداءَإ َ
لاَأنفُ ُ

 -3وح ِف ْ
تين
س ْتم َفتتْعهتهَُ ِشتهاٌُّ َ نمعِ ٌَ
َر ِج ٍَ
يمَإِلاَم ِنَاسْتترََال ا
ظناه ِ
ان ا
اَمنَ ُك ِلَشَْيط ٍ
[الحدر 19ي  13و]19
لاَأنَيقُولُواَرعنناَاللا َهُ[ الحج 99ي ]40
قَ ِإ َ
 -4الاذِينَأ ُ ْخ ِر ُج ِ
ار ِه ْمَ ِعغي ِْرَح ٍ
واَمنَدِي ِ

لاَالات ِذ َفطرنِت َفنِناتهَُ
اءَم امتاَت ْهعُتدُونََ ِإ َ
 -9و ِإ ْذَقالَ ِإعْراهِي ُمَلَ ِعيت ِهَوق ْو ِمت ِهَ ِإنانِت َعتر ِ
ِين[ الز رف 43ي  96و] 93
سي ْهد َِ
لاَاللاممَ[ الندم 93ي ]39
اح َإِ َ
 -6الا َِذينَيجْ تنِعُونَكعائِر َِ
َالمْثْ ِمَو ْالفو ِ
فانيات المتقادمات كانات موضاي االف باين المعاربين ،وكانات انياة اسولاو

هي اللاهد اسكثر تداوالع بين النحااة ومعرباي القاران الكاريم علاو مدايء (إِالَّ) نعتااع.

ويحساان بنااا أن نما َّار علااو انراء الم تلفااة فااي توديا انيااات واعرابهااا اباا :أن ننتقاا:
إلو لروط حم( :إِالَّ) علو (،ير) في أداء وظيفتها في نعت ما ابلها.
أودب النحاة ومؤلفاو كتاب أعارياب القاران الكاريم و،يارهم دعا( :إِالَّ) فاي انياة
اسولو نعتاع ،ومنعوا نلب ما بعدها علو االستثناء ،ومنعوا الرفاي علاو البدلياة مماا
ِ َّ
اوم إِالَّ زيا ٌاد،
ابلهااا كااذلك ،فلاام يبااق إال القااو :بالنعتيااة بمنزلتهااا فااي اااولهمي سااار القا ُ
بمعنااوي سااار القااوم ،يا ُار زيا ٍاد .ولكا َّان الرماااني أداااز النلااب علااو االسااتثناء ودعل ا
89

الرم اااني أل ا ااد
اانيني ،وأنك اار اب اان َعم اارون ا ااو :ا
كاالس ااتثناء المود ااب ،وبا ا ا ااا :الثم ا ا
اإلنكار(.)1
ويعود منعهم النلب فيما بعد (إِالَّ) في هذه انية إلو اسسباب انتيةي
ب حك اام س ااابق ،واني ااة -عن ااد بعض ااهم -مؤداه ااا النف ااي
 )1أن االس ااتثناء ها او َسا اْل ُ
اي ولااذا لا َّ
ال دعاا( :إِالَّ) نعت ااع
واالسااتثناء ماان النفااي إثبااات وماان اإلثبااات نفا ٌ
بمنزلتها في النفي(.)9

()3

فسد المعنو ذلك َّ
أن المعنو –عناد

 )9إذا ُنلب لفظ الداللة علو االستثناء
ذلك -يلبلي لاو كاان فيهماا الهاةٌ لاي اللا ُ -تعاالو -موداوداع بيانهم لفسادتا،
لماا حلا :الفسااد ،وهاذا
وهذا يستلزم أن الل -تعالو -لو كان موداوداع معهام َ
ه او بالااذات المعنااو الم اراد عنااد الملااركين الااذين ذهب اوا إلااو أن انلهااة كله ااا
علواع كبي اعر.-
مودودة ومنها الل -تعالو الل عن اولهم َّ
أن االستثناء ال يكون إِالَّ مان عماوم ،والمساتثنو –فاي هاذه انياة-دماي َّ
َّ )3
منكار
ُّ
يلل االستثناء من (.)4
فال عموم ل فال
 )4أن معناو اللارط الااذ َّأدتا (لااو) فاي انياة دعلهااا لابيهة بااالنفي ،فكماا تكااون
(إِالَّ) في النفي نعتاع داز أن تكون ههنا نعتاع(.)9

 -1لرك الكتابي  406و[403نقالع عني االست ناءي .] 339
 -9الفوائد والقواعدي .399
 -3االست ناء في أحكام االستثناءي  ،346وامالء ما َّ
من ب الرحمن 9ي .68
 -4إمالء ما َّ
من ب الرحمن 9ي .68
 -9الفوائد والقواعدي 99ي .3
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ويع ااود امتن اااع الرف ااي عل ااو البدلي ااة ف ااي اني ااة الم ااذكورة إل ااو أما اريني ل ااناعي،
وداللااي .أمااا اللااناعي فا َّن مااا اباا( :إِالَّ) موداب وال يلاال اإلباادا :فااي المودااب،
واللاارط -وهااو لااي

مودب ااع ل ارفاع -لااي

()1
ال
نفي ااع ال تمتنااي مع ا البدليااة  ،وال تلا ا

َّ
البدليااة إال فيمااا داااز في ا االسااتثناء ،واالسااتثناء -ههنااا، -ياار دااائز سن ا يمتنااي
د ااو :لفااظ الداللااة (الل ا ) فااي (الهااة) -وهااي دمااي َّ
منك ار لااي

ل ا عمااوم( .)9وأمااا

الداللي ف َّن القو :بالبدلية يدعا :تقادير انياةي لاو كاان فيهماا إِالَّ اللا لفسادتا ذلاك
ُّ
أن من ألاو :النحااة أن الباد :علاو نياة حاذف المباد :واااماة الباد :مقاما  .وي ادو
أن يقاا:ي لاو كاان فيهماا
المعنو علو هذا التقدير فاسداع إذ لو لحَّت البدلية لدااز ْ
ِ
المبد :من تم الياع مي اسل :المذكور انفاع.
إِالَّ الل ُ،
بحذف َ
وأمااا مااا ذهااب إليا بعضااهم ماان تدااويز البدليااة فااي انيااة َّ
سن انيااة فااي معنااو
النفي ،والتقديري ما فيهما إال الل  ،وهذا أر ضعيف ل سباب انتيةي
أن النفي في انية نفي معناو متا م
َّ )1
ت مان وداود أداة اللارط (لاو) االمتناعياة،
َ
والنفي المعنو ال يعام :معاملة النفي اللريل في اللفظ وال يعطو حكم إِالَّ
ُ
ُ
ف ااي أس اااليب مس ااموعة محفوظ ااة ،ي اار مقيس ااة م ااي ك اا :م ااني (الَّم ااا)( ،وأا ا ُّا:
ٍ
اوم إِالَّ زياداع يمتناي ،يار
رد (،):وأَبو) ،وما يتلرف منا  .فعناد اولنااي أباو الق ُ
النلب علو االستثناء ،والدملة منفية في المعنو ،فلو كان النفي المعنو ل

حكاام النفااي اللفظااي اللاريل للا َّ
اوم إِالَّ زيا ٌاد .ولاابي بااذلك
ال أن يقااا:ي أبااو القا ُ
ا
 -1المقتضب 4ي  ،409ولرك الكافية 1ي .399
 -9اإليضاك في لرك المفلَّ1 :ي  ،330ولرك الكافية 1ي .399
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حماا :الزدااادي التحض اايض فااي اولا ا تعااالوي فلت ْتتولَكانت ْ
تتْ
تتَْق ْريتتتةٌَآمنت َْ
لاَقتتومَ
[يااون ي  ]89علااو معنااو النفااي ف داااز -تبع ااع لااذلك -اإلباادا :فااي إِ َ
يونس ،واللواب مني إدراء اللرط والتحضايض فاي داواز اإلبادا :والتفريا
مدر النفي لعدم ثبوت (.)1
 )9أن البدليَّة لو لحَّت لكان معناها معنو االستثناء ،ولو كاان كاذلك لماا امتناي
أن يقا:ي (إِالَّ الل َ) بالنلب ،والمعناو ،يار مساتقيم سن االساتثناء إذا ساكت
عن د  :ما بعده فيما ابل ذلك أن ال ُيقا:ي داءني ردا ٌ :إِالَّ زياداع َّ
سنا ال
فائاادة ترلاال ماان تقرياار مداايء ردااا :لااي بياانهم (زيااد) ،فكااذلك ال يسااتقيم أن
تقااو:ي ((ل او كااان فيهمااا اله اةٌ إِالَّ الل ا َ بالنلااب))( .)9فماادار العلااة فااي امتناااع
النلب علاو االساتثناء عادم تحقُّاق الفائادة فاي مثا :هاذا الناوع مان االساتثناء
ذلك أنا اساتثناء مان مدهاو :واالساتثناء مان مدهاو :ال معناو لا  .فاال معناو
اوم إِالَّ رداالع ذلاك أنا لاي بمسات رب
عناد النحااة -لقاو :القائا:ي دااءني الق ُمد اايء ا ااوم وت لُّااف واح ااد م اانهم ،والك ااالم َّإنم ااا يا اراد با ا إب ااالة فائ اادة م ااا ،وال
تتحق ا ااق الفائ ا اادة إِالَّ بنع ا اات النكا ا ارة أو ت ليل ا ااها( .)3ولك ا اان الق ارف ا ااي ا ااالف
المااانعين ف ا أر أن هااذا االسااتثناء ال ي لااو ماان الفائاادة اإلبال،يااة التااي يمكاان

حلاارها بالدانااب التااداولي وهااو رفااي التااوهم عاان مضاامون الكااالم .فاااذا اياا:ي
اوياة سن الساامي ااد يت َّ
داءني ردا ٌ :إِالَّ زياداع فالفائادة فيا َّ
اوهم َّ
أن (زياداع) مان

دملااة الردااا :انتااين ،وفااي هااذا تبكياات وازعاااج ،وكااذا اسماار ل او اياا:ي اتلاات
رداالع إِالَّ زيداع لام يع َّاد (زياد) مقتاوالع باين الرداا ،:وانماا اساتُفيد انتفااء بقائا فاي
 -1اإليضاك في لرك المفل:ي  340و.341
 -9السابق نفس 1ي .330
 -3اسلو1 :ي  ،994وانظري االست ناءي  336فقد ساق انراء المتضاربة في ذلك.
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ِّ
حيااز اللااالحية ماان االسااتثناء ،فل اواله لاام تتحقا اق هااذه الفائاادة ،وبااذلك تكااون
الفائدة اد حللت في لور االستثناء دميعهاا( .)1والاذين أداازوا النلاب فاي
(إِالَّ الل ا َ َ ) َّإنمااا د لاات علاايهم هااذه اللاابهة ماان طريااق التفاااتهم إلااو َّ
أن انيااة
مود َبااة ماان حيااث الدملااة ذلااك أن (لااو) ال تودااب نفي ااع ،وهااي مقلااورة علااو
َ
أداء وظيفااة ال اربط بااين دملتااين ،وهااذا ال اربط إيداااب ،واإليداااب يحساان في ا

النلب علو االستثناء عند النحاة.

إن مديز النلب دعلوا وكادهم فاي اواعاد اللاناعة النحوياة ولام يركازوا علاو

وتفردها ففي االستثناء ي دو المعنو ،كما ابينا من اب:ي لو كان
لولية الربوبية ُّ
فيهما الهة لي الل –تعاالو– مانهم وال موداوداع فيهماا لفسادتا ،وهاذا يفضاي إلاو أن

الفسا اااد حالا اا :عااان ودا ااود الل ا ا – تعا ااالو الل ا ا عااان ذلا ااك – فيبطا اا :با ااذلك معنا ااو
عمااا بعااد(إِالَّ)
االحتداااج علااو الملااركين ففااي القااو :بالنلااب ودااوب ساالب الحكاام َّ
بحسب الملهور عند النحاة أن االستثناء من النفي إيداب ومان اإليدااب نفاي .أماا

االاتلااار علااو القااو :عليهااا بالنعتيااة فان ا يدعاا :معنااو انيااةي ل او كااان فيهمااا اله اةٌ
،ير الل لفسدتا ،وهذا هو المعنو المراد الاذ لاي فيا حكام بالسالب فاي دهاة اللا
ُ
()9
َّ
بتضمن (لو) معنو النفي ،ير مسلم ب (( ،فلاو كانات بمنزلاة
ثم إن القو:
تعالو َّ .
ا
النفي في المعنو في دواز البد :واالستثناء لكانت النكارة معهاا للعماوم واالسات راق،
ولد ااز د ااوِ ( :ما ْان) معهااا نحااوي ل او داااءني ِما ْان رداا ،:كمااا تقااو:ي مااا داااءني ِماان
ردا ٍا ،:وه او ال يدااوز ،ولااي المقلااود ماان (لااو) النفااي وال با َّاد ،باا :مقلااود المااتكلم
فلما كان فساد المعنو يترتب علو القاو:
ربط النفي ال أن ينفي إكراماع ومديئاع))(َّ .)3
بالنلا ااب تعا اايَّن القا ااو :با ااالرفي علا ااو النعتيا ااة رعي ا ااع للدانا ااب الا ااداللي فا ااي التركيا ااب

 -1االست ناءي .339
 -9السابق نفس ي  .346وانظري .391 ،390
 -3السابق نفس ي .336
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االستثنائي( .)1ومن هنا ندد َّ
أن الرفي علاو النعتياة هاو الودا

سنا ال يترتاب عليا

في المعنو أ ُّ ل :كما رأينا من اب ،:ففي اولناي لو كاان فاي الادار ردا ٌ، :يار زياد
ات ،يقضي العرف االستعمالي ب َّن (زيداع) مودود فاي الادار ماي أنناا –مان دهاة
َّ
للر ُ
العرف الل و  -لم نعرض لزيد بنفي وال إثبات.

و(إِالَّ) التي يولف بها ،فليست -عند لللوبين وابن الضائي  -بمعنو (،ير)

المؤولة باسم الفاع( :م اير) ،ولكنها-عندهما -بمعنو (العوض والباد ):فقاد ذهباا
ا
إلاو أنهااا فاي انيااة الساابقة وفااي ااو :ساايبوي الاذ مثَّاا :با علااو وااوع (إِالَّ) لاافة،
اان معنااا ردااِ :إالَّ زيا ٌاد ل ُ ِ ْلبنااا) بمعنااو (باادالع ماان زيااد أو عوض ااع
وهااو اول ا ي (ل او كا َ
سن النعاات فااي انيااة الكريمااة ِّ
عن ا  ،وهااذا اااو :مااردود َّ
مؤكااد سن ا م ااالف ل ا إذ
التقااديري لاو كااان فيهمااا متعا ِّادد مولااوف ب نا ،ياار واحااد ،أمااا فااي المثااا :فهاو نعاات
ل ا اص ل ا ا للتطا ااابق با ااين النعا اات ومنعوت ا ا
م ِّ

ذلا ااك أن الولا ااف إذا تطا ااابق ما ااي

للااع ل ا  ،واذا الفا إف اراداع وتثنيااة ودمع ااع كااان مؤكااداع ،وبااذلك
المولااوف كااان م ِّ
يكون الفساد مترتِّباع علو تقدير ُّ
تعدد انلهة(.)9
وأما انية الثانية ففي إعراب (أنفُسهم) ثالثة اراء ،هيي

 .1الرفي علو البدلية أو النعتية ،والرفي أردل فتكون (إِالَّ) نعتاع للنكارة (الهاة) ،وهاو
او :أبي البقاء العكبر (.)3
 .9الرفي علو البدلية ماي داواز النلاب علاو االساتثناء أو علاو أنهاا بار (يكان)،
وهو او :القرطبي(.)4

 -1معاني القران 9ي  ،900ودراسات سسلوب القران 1ي .196
 -9م ني اللبيبي  88و.100
 -3إمالء ما َّ
من ب الرحمن .194
 -4الدامي سحكام القران 19ي .199
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َّ
النعتيا ا ااة لا ا ا ا (ل ا ا ااهداء) ودعا ا ااِ( :إالَّ) بمعنا ا ااو (،يا ا اار) ،وها ا ا او أر
 .3الرفا ا ااي علا ا ااو
الزركلااي( .)1وال ارادل -عنااد  -مااا اال ا الزم لاار

سن ذلااك ين ا

بالتركيااب

عن ودود م الفة بين المستثنو والمستثنو من في الدن  ،وسن ((أنفسهم لي

لااهوداع علااو الزنااا ،سن اللااهداء علااو الزنااا يعتباار فاايهم العاادد ،وال يسااقط الزنااا
الملهود ب بيمين الملهود علي ))(.)9
وأما انية الثالثة فقد ا تُلف في إعراب ( َم ْن) فيها فقد أداز العكبر ا فيهاي
 -1أن تكون بدالع(.)3

 -9أن تنلب علو االستثناء المنقطي.
 – 3أن ترفي علو االبتداء.
وأداااز أب او َّ
حيااان أن تكااون نعت ااع علااو ااالف فااي ذلااك( ،)4وه او ال ارادل
ُّ
َّ
يلل تفري فال يكون بدالع(.)9
سن التركيب مودب فال
() 6
اؤو :ماان (إِالَّ أن
وأداااز الزم لاار
فااي انيااة الرابعااة دعاا :الملاادر الما َّ
يقول اواي رُّبنااا الل ا )ي باادالع ومحلُّ ا الدا ُّار ماان (حااق) ،ودعلَ ا العكباار ()3منلااوباع علااو

االستثناء المنقطي ،وهاو مماا تدماي العارب علاو نلاب سنا ال يمكان تودُّا العاما:

 -1البرهان في علوم القران 4ي .938
 -9السابق نفس .
 -3إمالء ما َّ
من ب الرحمن 9ي .33
 -4البحر المحيط 9ي 448و ،490والدر الملون 3ي 190و .191وفي إعرابها ودهان ا ران هماي النلاب
علو االستثناء المتل ،:والرفي علو االبتداء و بره دملة (ف تبع ) .الدر الملون 3ي .191

 -9البحر المحيط 9ي .490
 -6الكلاف 3ي  ،34وامالء ما َّ
من ب الرحمن 9ي  ،149وبهذا اا :الفاراء والزدااج مان ابا .:معااني
القران 9ي  ،993ومعاني القران واعراب 3ي .430

 -3إمالء ما َّ
من ب الرحمني  ،149وهو او :الفراء في معاني 9ي .993
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َّ
اص ،ومااا نفااي إال مااا ضا َّار ،و َّ
((إنماا كاناات
إليا  ،ومثاا :ذلااك اااولهمي مااا زاد إِال مااا نقا َ
انيااة الكريمااة ماان الااذ ال َّ
يتود ا إلي ا العاماا :سنااك إذا الااتي الااذين أُ رد اوا ماان
دي ا ااارهم ِإالَّ أن يقولا ا اوا رُّبن ا ااا اللا ا ا )) ل ا اام يلا ا ا َّل( .)1وأنك ا اار أب ا ااو َّ
حي ا ااان ا ا ااو :الزد ا اااج
َّ
والزم لاار ماان بعاادهَّ ،
بالنعتي اة (( َّ
سن البااد :ال يدااوز إال حيااث ساابق
ورداال القااو:

االم مودب ااع أو أم ا اعر فااال
نفااي أو نهااي أو اسااتفهام فااي معنااو النفااي .و َّ
أمااا إذا كااان الكا ُ
يدوز البدَّ :
سن البد :ال يكون إِالَّ حيث يكون العام :يتسلَّط علي ))(.)9
وذهاب الزم لار ( )3إلاو َّ
لاَالات ِذ َفطرنِت  مان انياة ال امساة ملادر
أن ِ إ َ
مؤو :منلوب علو االستثناء المنقطي ،والتقاديري لكان الاذ فطرناي فانا سايهدين،
دره علو البدلية من االسم المدرور با (من) والتقديري َّإنني براء مما تعبادون
وأداز َّ
إالَّ الااذ فطرنااي ،و ا َّارج د اواز البدليااة علااو ودهاايني اسو:ي َّ
أن ذات الل ا م الفااة
لدميااي الااذوات فهااي م الفااة لزومااع لااذوات مااا يعباادون .والثااانيي َّ
أن اللا تعااالو ،ياار
معبااود بياانهم واسوثااان معبااودة .وأداااز كااذلك دعاا( :إِالَّ) وم اا بعاادها نعت ااع لمااا ابلهااا
اء ماان الهااة تعباادونها ،ياار الااذ فطرنااي
فتكااون بمعنااو (،ياار) ،والتقااديري إننااي ب ار ٌ
وبااذلك تكااون نظي ارة انيااة اسول او ،و(مااا) نك ارة مولااوفة( .)4وال اااو :بالب َّ
دليااة سن
ب فال يمكان تساليط العاما :عليا ( .)9واللاواب أن نظاائر ذلاك موداودة
مود ٌ
التركيب َ
ْ
سن (ي بو) بمعنو (ال
في القران ،ومنها ويتعىَاللهَُ ِإلاَأنَيُتِ امَنُورَهُ[ التوبةي  ]39ا
يفعا ،):وهااذا لاابي با ( .)6وأمااا تقااديره (مااا) نكارة مولااوفة ال اسااماع مولاوالع فمرتكااز
إلااو أن (إِالَّ) ال تكااون َّ
نعتيااة إِالَّ إذا كااان منعوتهااا نك ارة ،وهااذه مس ا لة الفيااة كمااا

 -1الدر الملون 9ي .999
 -9البحر 6ي  ،334والدر الملون 9ي .993
 -3الكلاف 3ي .416
 -4الكلاف 1ي  ،416والبحر المحيط 9ي .19
الدر الملون 8ي .999
 -9البحر المحيط 9ي  ،19و ا
 -6الدر الملون 8ي .999
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ساانر -إن لاااء الل ا  -لااذا يدااوز دعلهااا مولااولة فتكااون (إِالَّ) نعت ااع أ ااذاع بادماااع
النحاة علو أنها تكون لالحة لنعت النكرة والمعرفة في ان واحد معاع.
وأما انية السادسة فقد أر أبو عبيدة

()1

و َّ
الن َّحا

()9

والزم لر

()3

دواز دعا:

االسااتثناء فيهااا منقطع ااع ،وه او الود ا الملااهور فيهااا( ،)4أو أن تكااون علااو االسااتثناء
المتل:

()9

-علو الف في ذلك -وتكون نعتاع لا (كبائر) فتكون انية كاسولو(.)6

أماا اللاواهد اللااعرية علااو واااوع (ِإالَّ) موااي (،ياار) ،فهااي أاا ُّا ُ ُ :ماان اللاواهد
القرانية ،ومنهاي
 -1او :عمرو بن معد يكرب الزبيد ()3ي
وك ا ا ا ا ا ا ا ا ُّا :أ ٍ مفاراُا ا ا ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا ا ا ا ا ااوه

لع ْما ا ا ا ا ُار أبيا ا ا ا ااك إِالَّ الفراا ا ا ا ا ِ
ادان
َ

واد َّ
تعددت اراء النحاة وتقديراتهم في علو النحو انتيي

 -1مداز القران 9ي .933
 -9إعراب القران 3ي .931
 -3الكلاف 4ي  ،41والبحر المحيط 9ي  ،164والدر الملون 10ي .100
 -4الدر الملون 10ي .100
 -9السابق نفس .
 -6الكلاف 4ي  ،41والبحر المحيط 9ي  ،164الدر الملون 10ي .100
 -3البياات فااي ديوان ا ي  ،163والكتاااب 1ي  ،331والمقتضااب 4ي  ،408ولاارك اللماايي  ،489واإلنلاااف

 ،939 ،931واالست ناءي  ،333ولرك الكافية 1ي 9ي  ،394واإليضاك فاي لارك المفلا1 :ي ،331
ولارك المفلا9 :ي  ،98واإلالياادي  ،994ورلاف المباانيي  ،89وم نااي اللبيابي  ،101و ازنااة اسدب

3ي  ،496-491ودمهرة ألعار العربي  ،14ومداز القران 1ي  ،131والبيان والتبيين1ي .33
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 -1دعا اا :سا اايبوي (( )1إال الفراا اادان) فا ااي محا اا :رفا ااي لا اافة لقول ا ا ي ((وكا ا ُّا :أ ٍ ))،
وتقديره ُّ
وك :أ ٍ ،ير الفرادين مفارا أ وه ،اا :سيبوي ي ((وك ُّا :أ ٍ ،يار الفراادين

اللما ))()9ي
مفارا ُ أ وه ،إذا ولفت ب ُكالع ،كما في او:
َّ
وك ا ُّا :لي ا ٍا، :ي ا ُار هاض اام نفسا ا

ٍ
لو ْ ِ
اازر
لاا :لياا :لا ٌ
اارم أو معا ُ
َ

()3

()4
أن
فالمولوف في البيتين هو المضااف (كا ، ):ورفاض أن يكاون التقاديري إال ْ
َّ
((سنااك ال تضاامر االساام الااذ هااذا ماان تماما َّ ،
أن) يكااون
يكااون الفرااادان،
سن ( ْ

()9
تؤو :بملدر.
أن) وما بعدها َّ
اسماع))  ،ومراده من ذلك أن ( ْ

َّ
استد :البااولي برفاي (الفراادان) علاو َّ
أن اللااعر دعاِ( :إالَّ) وماا بعادها لافة
-9
بمعن ااو (،ي اار)(( ،ول ااوال ه ااذا التق اادير لك ااان ينب ااي أن يق ااو:ي إال الفرا اادين سنا ا

استثناء من مودب))(.)6

 -3ذهااب الفا َّاراء( )3والكسااائي( )9إلااو أن (الفرااادان) مرفااوع با ا (يكااون) التامااة التااي
بمعنو يودد أو يحل :والتقديري ِإالَّ أن يكون الفراادان ،واليا ذهاب ابان اروف
في لرك الكتاب(.)8

-1
-9
-3
-4
-9
-6

الكتاب 9ي .334
اللما ي ق ،9ب ،9ص ،133والكتاب 9ي  ،111و ،339واللسان (عزر).
البيت في ديوان َّ
الكتاب 9ي .334
السابق نفس 9ي .111
(أن وما بعدها بملدر).
الكتاب 9ي  .339ومراده بذلك ت و :ا
لرك اللميي .498

 -3لرك الرمانيي  ،408ولرك اللميي  ،489واالست ناء 1ي 9ي  ،394واإليضاك في لرك المفلا:
1ي .331
 -9ذكر الرضي أن هذا ال أر للكسائي ال للفراء .لرك الكافية 1ي 9ي .394
 -8االست ناءي .333
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َّ -4
اني و،يره ال أر اس ير اعتماداع علو ألو :اللناعة النحوية ذلك َّ
أن
رد َّ
الرم ُّ
(أن) في البيت من حروف الللة ،وللت علو هذا التقدير (يكون) المحذوف،
ْ
فف ااي تق اادير ه ااذا البي اات عل ااو ه ااذا النحا او ح ااذف للمول ااو ،:وها او ممتن ااي سنا ا
تتمما اللالة فاال باد مان ذكاره إذا كاان المعناو عليا ))( )1ثا َّام َّ
إن
((معتَ َما ُد البياان ِّ
حاارف المولااو :ال يحااذف إال فااي مواضااي َّ
معينااة محفوظااة ،ولااي منهااا هااذا
الموضي.
 -9دع :ابن الحادب( )9في البيت لاذوذين ،أولهمااي ولاف المضااف (كا ا ):دون
المضاااف إليا  ،والقيااا ولااف اس ياار سنا بااؤرة القلااد ،و(كا ُّا ):تفيااد اللاامو:
والعموم ،فهذا الولف من باب االضطرار فلو((داز ل ولاف المضااف إليا ،
()3
وهاو أن يقاو:ي إال الفراادين ،لام يدعا( :إِالَّ) لافة ،با :كاان يدعلا اسااتثناء))
َّ
أن الل اافة
وما اراد اب اان الحاد ااب م اان ك ااون ول ااف المض اااف إليا ا ها او القي ااا
كالتعريف والت ليص ،فالمضاف إلي بها أولو َّ
سن المضاف يكتساب تعريفا
من المضاف إلي لذا لزم أن يدع :التعريف فاي المضااف إليا ألاالع وتعرياف
المضا اااف فا اارع علي ا ا ( ،)4وثا اااني اللا ااذوذيني الفلا اا :با ااين اللا اافة والمولا ااوف
بال بر ،وهو الي.:
اص
ورأيا ابن الحادب السابقان مردودان أما اسو )9(:ف ن اللافة أم ٌار ال ي ُّ
المضا اااف دون المض ا اااف إلي ا ا  ،وسن ول ا ااف أحا اادهما اض ا ااي إلرادة الم ا ااتكلم
والاده ،وأماا الثااني( )6فا ن الفلا :باال بر باين اللافة والمولاوف لاي كماا
اادعاااه اباان الحادااب باادليَّ :أنهاام لاام يمنعاوا ولااف اساام َّ
(إن) بعااد مداايء ال باار
 -1لرك الرمانيي  ،408ولرك اللميي  489واالست ناءي  ،333ولرك الكافية 1ي 9ي .384
 -9لرك الكافية 1ي 9ي  ،394واإليضاك في لرك المفل1 :ي .331
 -3لرك الكافية 1ي 9ي .394
 -4االست ناءي .349
 -9السابق نفس .

 -6السابق نفس .
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علو اللفظ ،فلو كان لاذوذاع لماا ف ِّارع عليا
يق :بلذوذه أحد بدءاع من سيبوي .

َّ
سن اللاا اذ ال يف َّارع عليا  .ثام َّإنا لام

وربمااا اعتقااد مااا :بعضااهم إلااو ت اريج اااو :اللاااعر (الفرااادان) بااالرفي علااو
االضطرار اعتماداع علو أن اوافي القليدة كلاها مرفوعة ،ولي

ثماة مااني لاناعي أو
َّ

داللا ااي يحا ااو :دون إرادة معنا ااو االسا ااتثناء وأسا االوب ل ا اوال ها ااذا االضا ااطرار .أو أن ُيعا ا َّاد

(الفرا ادان) منلااوبعا بفتحااة مقا َّادرة ،وهااي ل ااة معروفااة داااءت عليهااا ل اواهد عاادة ،وان

كان اات ،ي اار لهد ااة الل اااعر ،فل اااحب ل ااة م ااا ا ااد ي ارع ااي ل ااة ،يا اره( .....)1والع اارب
إن رفااي مااا بعااد ِإالَّ علااو البدليااة
كالدماعااة فااي دار واحاادة .ونقااو :فااي إبطااا :الارأييني ا
ل ااة معروفااة ،وهااي واردة فااي ايااات ارانيااة ،نحااو اول ا تعااالوي (فل اربوا من ا إال الي ا ٌ):

وواردة في اللاعر أيضاعا ،فلاي ثماة اضاطرار..ثُام إنا لاي
اللدوء إلو ل ة ،يره ،ولدي ل ة معروفة.

 -9او :ذ الرمةي

ثماة ماا يادعو اللااعر إلاو

()9

لقت بلدة فوق ٍ
بلدة
أُني ت ف ْ

امها
الي ٌ :بها اسلو ُ
ات إال ب ُ

ات ،ي ُار ب امهاا ،فاسلاوات دماي سنا لاب من اكار مع َّارف
والتقديري الي :بها اسلو ُ
تعريف الدن ( )3لذا داز ولفها با (إِالَّ) وما بعدها .وال يمني ماني مان دعا( :إِالَّ)

في البيت استثناء ،وما بعدها بد :من اسلاوات سن (الايالع) بمعناو النفاي( .)4ومان

 -1ال لائص 9ي .16 ،19
 -9ديوانا ا ا 9ي  ،1004الكت ا اااب 9ي  ،339والمقتض ا ااب 4ي  ،408ول ا اارك الكافي ا ااة 1ي 9ي ،999 ،339
 ،393وم ن ا ااي اللبي ا اابي  ،100هم ا ااي الهوام ا ااي 1ي  ،998ل ا اارك لا ا اواهد م ن ا ااي اللبي ا اابي ،949 ،39
اسلمونيي  ،196اللسان (نعم) ،وال زانة 3ي .419

 -3لرك الكافية 1ي 9ي .393

 -4السابق نفس .
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َّ
يلل االستثناء بها حياث يل اال الولاف بهاا ،ومناي الولاف إذا
ألولهم في ذلك أن
لل االستثناء بها .واد سبق لنا أن وافنا علو ا تالف النحاة في ذلك.

 -3او :لبيدي

()1

،يره
كان ،ير ُسلَ ْيمو
الدهر ا
لو َ
َ

واي الحوادث إِالَّ اللارم الذكر

،ير اللارم الذكر ل ايره واي الحاوادث و(،يار ) نكارة لاب
والتقديري لو كان ،ير
ُ
دمي ،سن (،يره) هو كَ :م ْن عداه.

وأمااا ل اواهد النحاااة ماان الحااديث فقااد تمسااك أكثاار المت ا رين بحااديث تااداولوه،
وهااوي ((النااا كلُّهاام هااالكون إال العااالمون ،والعااالمون كلُّهاام هااالكون إِالَّ العاااملون،
والعاملون كلهم هالكون إِالَّ الم للون ،والم للون علو طر عظايم)) .وااد نقا:
أن هذا الحديث ((مفتر ملحون ،واللاواب فاي اإلعارابي
الب داد عن اللا،اني ا
()9
إِالَّ العالمين ،والعاملين ،والم للين)) .
و للولف با(إِالَّ) لروط كثيرة ،منهاي

 -1أن يكون مولوفها دمعاع َّ
منك اعر( ،)3وهذا لارط لام يقا :با سايبوي ( ،)4ففاي اولا
لاَاللاهَُلفسدتا[ اسنبيااءي  ]91دااءت (إِالَّ) وماا بعادها
تعاالوي لَوَكانَفِي ِهماَآ ِلهةٌَإِ َ
 -1دي اوان لبياادي ق  ،8ب  ،19ص  ،69والكتاااب 9ي  ،333والمقتضااب 4ي  ،411 ،409والكتاااب
الحاد.
1ي  ،330ولرك لواهد م ني اللبيبي  .39واللارم القاطي
ا

العدلاوني فاي كتابا (كلاف ال فااء ومزيا:
ويرو (موتو) َ
ُ -9
و(ْ ،راو) بدالع مان ( َهْلكاو) .وااد وافاق َ
اإللبااا ) اللااا،ان اي فااي القااو :بوضااي الحااديث ،وحكااي عاان الساايوطي أن ا نقاا :عاان أبااي حيااان
اسندلسااي أن هااذا النااوع ماان اإلباادا ،:وهااو اإلباادا :ماان المودااب ،هااو ل ااة بعااض العاارب ،وعلي ا
ال.
ُ ِّرداات انيااةي ( َفلاربوا منا إالا الياا :ماانهم) ،وبااذلك يكااون (العااالمون ومااا ألاابه فااي الحااديث بااد ع
انظري كلف ال فاء 319ي ،9وت ريج أحاديث الرضيي199و.198
 -3م ني اللبيبي  – 88لرك الكافياة 1ي 9ي  .399والمباحاث الكاملياة 3ي  ،930 ،968والتساهي:ي
 ،104واسلو1 :ي  ،349واالست ناءي  333و ،339واالرتلاف 6ي .199
 -4م ني اللبيبي .100
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ولفاع بمعنو (،ير) ومولاوفها دماي نكارة ،وهاو (الهاة) ،وال يل ُّ
ال دعلهاا اساتثناء
سن داللااة انيااة تت ياار علااو نحااو مااا عرفنااا عنااد مناالااتنا انيااة المااذكورة وعرضاانا
م تلف توديهات النحاة وارائهم فيها.
 -9أن يكون مولوفها واحداع في معنو الدماعة(.)1
 -3أن يكون مولوفها دمعاع لب َّ
منكر ،أ أن يكاون معرفااع ب ا(أ ):الدنساية ،يار
()9
اوم ،ي ُار زياد .ومنا ااو:
اوم إال زي ٌاد ،والتقاديري دااء الق ُ
العهدية نحو اولناي دااء الق ُ
اللاعري
دهر َّ
،يره
لو كان ،ير ُس ْليمو ال َ

ِ َّ
اذكر
اارم ال ا ُ
وا اايُ الحا اوادث إال الل ا ُ

()3

فا (،ير ) لب دمي و َّ
منكر أيضاع س َّن (،ي اعر) -علو ما سنر  -م راة في اإلبهام
والتنكير وولفت با (إال اللارم).
 -4أن يكااون مولااوفها مااذكو اعر ،ياار دااائز الحااذف

()4

ب يااة الداللااة علااو َّ
أن الولااف

بها فَرع ال أل ،:ففي ذكر مولوفها وعدم ايامها مقام حط لدردتها

()9

سن اسل:

فيهااا االسااتثناء ،ولإللااارة إلااو انحطاااط رتبتهااا عاان (،ياار) ،وعاادم تم اكنهااا فااي اللاافة،
وضعفها فيها( ،)6وعدز (إِالَّ) عن الحلوَّ :
مح :المولوف.

 -9أن يكااون المسااتثنو من ا نك ارة ،نحااوي اااام كا ُّا :أحا ٍاد إال زيا ٌاد فاااذا كااان مااا ابلهااا
معرفة ودب النلب ،نحوي اام إ وتُك إال زيداع ،فالولف ممتني(.)3
 -1اسلو:ي  ،349واالست ناءي  333و.339

 -9المقتضا ااب 4ي  ،409اسلا ااو1 :ي  ،349ولا اارك اللما ااي للثما ااانيني 1ي 190ي ظ ،والفوائا ااد والقواعا اادي
 ،391واالست ناءي  333و ،339والتسهي:ي  104و.109

 - 3سبق ت ريد .

 -4ارتلاف الضربي  ،1993والمساعد 1ي  ،909والتلريل 1ي  ،369والكتاب 9ي  343و.344
الحاد.
 -9اللبيبي 39ي اللارمي القامي
ا
 -6مفتاك العلوم.

 -3الفوائد والقواعدي .399
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ادم علينااا أحا ٌاد إال زيا ٌاد ياار
 -6أن يكااون مااا بعاادها مفاارداع ال دملااة ،ففااي نحااوي مااا اا َ
ال دعاا( :إِالَّ) -ههنااا -لاافة ،سماريني اسو :امتناااع حلااو،( :ياار)
منا  ،ال يلا ا
محلاها سن (،ير) ال تضاف إلو الدملة ،والثاني فساد المعنو بد و،( :يار)
()1
أن
سن ذلك ي رج المبتدأ من أن يكون م ب اعر عن  .واد ذهب الزم لر إلو ا
ما بعد (إِالَّ) في مث :العبارة السابقة لفة لما ابلها ،و(إِالَّ) زائدة ولذا أدااز أن
االل( .)9ولام أااف
تاد  :علاو اللافة المفاردة نحاو اولنااي ماا ماررت بردا :إال ل ٍ
علو من اا :بزيادة (إِالَّ) ،ير الزم لر .
مفر ،ا ااع ،نحا ااوي ما ااا دا اااءني إال زيا ا ٌاد ،ل لا ااو التركيا ااب ما اان
 -3أال يكا ااون االسا ااتثناء َّ
مولوف تكون (إِالَّ) وما بعدها لفة ل (.)3
()4

 -9أن يكون االساتثناء بهاا ممتنعااع
عمرو بن معد يكربي

وكا ا ا اا :أ ٍ مفاراُ ا ا ا ا أ ا ا ا ااوه

وهاو ااو :ابان الحاداب ،ومان هناا دعا :ااو:
لعم ا ا ا اار أبي ا ا ا ااك إال الفرا ا ا ا اادان

()9

لا اااذاع ،للا ا ِّ
ل ا اص ال
احة االسا ااتثناء بها ااا .وه ا اذا ما ااردود ب ا ا ن الولا ااف – ههنا ااا – م ِّ
مؤكد(.)6

 -8أال يكون مولوفها اسماع ملتقَّاع ،ليكون ذلك أظهر في كونها لفة.
 -1االست ناءي .339
 -9المفلا اا:ي  ،39وارتلا اااف الضا ااربي  ،1998ولا اافاء العليا اا1 :ي  ،909ولا اارك التسا ااهي9 :ي ،309
والمساعد 1ي .991

 -3االست ناءي .339
 -4م ني اللبيبي .101
 - 9سبق ت ريد .
 -6لرك الكافية 1ي 9ي .399
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َّ
نعت ما ابلها( ،)1فقد أداز أبو الحسن اس فش أن يقاا:ي ماا دااءني
 -10أال يليها ُ
َّ
اكب للعلتين انتيتيني
اكب ،داعالع التقديري داءني رد ٌ :ر ٌ
رد ٌ :إِال ر ٌ
أ -أن (إِالَّ) ال تعترض بين اللفة والمولاوف مان دهاة س َّن اللافة والمولاوف

كالليء الواحد ،واللفة توضل مولوفها كما توضل الللة مولولها ،و(إِالَّ)
ال تعترض بين الللة والمولو ،:فكذلك ال تعترض بين اللفة والمولوف.

ب-أن (ِإالَّ) وما بعدها في حكام دملاة مسات نفة واللافة ال تسات نف ،فاال تكاون فاي
حكم ما يست نف(.)9

ُّ
َّ
يلل أن يدعِ( :إالَّ زيداع) في اولناي اام عمرو
يلل االستثناء بها ،فال
 -11أن
إال زياداع لاافة المتناااع االسااتثناء( .)3والنحااة متفقااون علااو أن (إِالَّ) فااي اولناااي
ال إل ا ا إال الل ا ا ها ااي بمعنا ااو (،يا اار) ،والتقا اادير ال إل ا ا ،يا ا ُار الل ا ا  ،وال يلا ا ُّ
ال
االستثناء هنا ،سمريني
أ -أن حم( :إِالَّ) علو معنو االستثناء ين

بالكلمة عن التوحيد ال الص،

سنا ا المعن ااو يل اابل عن ااد ذل ااكي ال إلا ا يس ااتثنو م اانهم اللا ا  ،وال ااذين يقول ااون ب اادلي:
ال طاب يكون المعنو عندهم علو اإلثبات وهذا كفر.
ب -أن الكلمااة تااؤد معنااو التوحيااد ال ااالص لااذا ودااب حمااِ( :إالَّ) علااو
معنو (،ير) حتو يكون المعنو ال إل ،ير الل .

 -1التسهي:ي  104و ،109ولرح 9ي .301
 -9لرك التسهي9 :ي .309
 -3لرك الدم :البن علفور 9ي  994وهاذا محا :إدمااع باين النحااة .و االفهم ابان الحاداب فدعا:
من لروط الولف با (إِالَّ) امتناع االستثناء.
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()1

ذلاك أن ماا يف ِّارق باين الولاف ب ا (إال) وماا

ضمير
 -19أال يكون مولوفها
اع

بع اادها ع اان الول ااف بالل اافات اس اار ،أن اس يا ارة يد ااوز ول ااف الظ اااهر

والمضاامر والمعرفااة والنكارة بهااا ،فااي حااين أن (إال) ومااا بعاادها ال يدااوز فيهااا
هذا اللمو .:ولم يدز ولف الضمير بها إال اس فش( ،)9وكان دليل القراءة
ال َي ْ ر [ البق ارة 9ي  ،]948فق اراءة
اللاااذة فااي اول ا تعااالوي فَشَ ررُباوام نْنُ رِا إُ ل
الرفي

()3

()4

في (الي ):علو أن لفة

لضمير الدماعة فاي (لاربوا) ،وهاو أر

حكاه ابان َعمارون عان الفارساي .وهاذا الا أر ملاك :مان دهتاين ،اسولاوي أن
عاادم ولااف الضاامير ألاا :ماان ألااولهم .والثانيااةي أن (إال الياا ):فااي حكاام
النكرة سنها حرف ورد مي نكرة واسل :في الحروف والدم :التنكير ،بادلي:
ولا ااف النك ا ارات بالدما اا :والمدا اارورات ما اان دها ااة ،وب ا ا َّن (ِإالَّ) وما ااا بعا اادها

محم اوالن علااو (،ياار) فااي النعتيااة وهااذه اس ي ارة مبهمااة م راااة فااي اإلبهااام،
فهااي ألاا :بالنساابة إلااو (ِإالَّ) ماان دهااة النعتيااة ،و(ِإالَّ) فاارع ،وال يكااون الفاارع

أاو من اسل .)9(:واد نقا :السايوطي عان بعاض الم ارباة إداازتهم ولاف
الظاااهر والمضاامر والنك ارة والمعرفااة( .)6والااذ أراه أن ا ال يلا ُّ
ال لمااا ساابق أن
عرضناه من عل.:
 -1االست ناءي  ،343لرك اللمي للثمانيني 1ي 190ي ظ.
 -9الفوائد والقواعدي  ،391واالست ناء [ 343عن لرك اللمي للثمانيني 1ي 190ي ظ ].
 -3اراءة الرفي هيي اراءة عبدالل  ،وأَُبي ،واسعمش .واراءة الدمهور بالنلب ،البحر المحايط
.966
 -4االست ناءي  ،343وهو أر نقل ابن الدهان في لرك اإليضاك.
 -9االست ناءي .344
 -6همي الهوامي 1ي .998
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 -13أالا يكون االسم النكرة الذ ابلها محلو اعر( )1سن الحلر يودب د او :ماا
بعد (إِالَّ) فيما ابلهاا فاال يمتناي االساتثناء ،كقولنااي كا ا :ردا :إِالَّ زياداع دااءني ،أو
اولناااي ل ا عل ا َّي عل ارة إِالَّ درهم ااع .ولكاان اااد ت ا تي النك ارة اباا( :إِالَّ) محلااورة
وتدااوز اللاافة فااي (إِالَّ) سن مااا بعاادها لااي دا االع اطع ااع فيمااا ابلهااا ،كمااا فااي

()9

اولناااي عنااد علارةُ ردا ٍ
اا :إِالَّ زيا ٌاد ،فااال يدااوز فااي (إِالَّ) ومااا بعاادها -ههنااا -إال
الولفيَّة ،ومن ذلك مثالع اولناي ماا دااءني رداالن إِالَّ زي ٌاد ،أو ماا دااءني رداا ٌ:
ارو ،فاالمعنوي ماا داااءني رداالن ،أ ماا دااءني اثنااان مان هاذا الداان ،
إال عم ٌ
و(زيد) لي دا الع فيما اب( :إِالَّ) ،ولذا داز الولف ب ا (إِالَّ) وماا بعادها .ومثا:

ذلااك اولناااي مااا داااءني ردااا ٌ :إال الا ٌاد ،فالتقااديري مااا داااءني دماعااة ماان هااذا
الداان  ،و( الااد) لااي دماعااة ،ولااذا ال يااد  :فيهااا ولااذا داااز فااي (إِالَّ) ومااا
بعدها الولفية ،أو االستثناء المنقطي .ك :هذا باالعتماد علو مذهب الدمهور
ال ااذ يود ااب د ااو :المس ااتثنو ف ااي المس ااتثنو منا ا  .والعل ااة ف ااي ه ااذا الل اارط أال
يتحق ااق د ااو :م ااا بع ااد (إِالَّ) فيم ااا ابله ااا مم ااا يدع اا :الس ااامي يحم اا( :إِالَّ) عل ااو
االستثناء سن اسل :فيها.
 -14أن تكااون تابعااة لمااا يا ُّ
اد :علااو دمااي أو مااا في ا معنااو الدمااي ،كاساام الدمااي،
نحوي اوم ،ورهط ....،حتو يكون في التركياب توافاق باين حالتيهاا فاي الولافية

واالستثناء ذلك أن االستثناء ال ب َّاد أن يكاون م َّماا فيا معناو الدماعاة لفظااع أو

تقدي اعر(.)3

 -1يقلد بالمحلور أمراني الدن

المست رق ،كقولناي ما داءني إال رد ٌ :أو ردا ٌ- :بعض الدان

المعلوم من العدد ،-نحوي ل عل اي علرة دراهم أو علرون .لرك الكافية 1ي 9ي .399
 -9لرك الكافية 1ي 9ي  399و.808 ،393
 -3السابق نفس 1ي 9ي .399
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 -19أن تكون تابعة

()1

لما ابلها ذلك َّأنها في الولفية محمولة علو (،ير) وهاذه

اام إِالَّ زي ٌاد ،والمارادي ااام ،يار
ال تكون لفة إال إذا كانت تابعة ذلك أنا ال يقاا:ي ا َ
زيد ،سن لاي ثماة اسام ابلهاا تحما :عليا  .فهاي مان ه اذه الده اة نظيارة (أدمع اون)

َّ
بالمؤكااد ،فهااي محمولااة عليهااا
التااي للتوكيااد ،وال بااد فااي التوكيااد ماان أن ُيساابق
ذلااك .اااا :ساايبوي ي ((ونظياار ذلااك ماان كااالم العاارب (أدمعااون) ال يداار فااي الكااالم
()9

إال علو اسم ،وال يعم :في نالب ،وال رافي ،وال دار))( .)3فا (إِالَّ) لاي

فااي

لهاا ألا:

فااي النعتيااة ،والنعتيااة د يلااة عليهااا ولااذلك دعاا :ماان لااروط النعاات بهااا أن تكااون
تابع ااة لفظا ااع لل اايء س ااابق له ااا ،وف ااي ذل ااك ت كي ااد عل ااو انحط اااط ال ااد ي :ع اان رتبا ا
اسلي ،:ولذا امتني في (لو كان فيهما الهة إال الل ) حذف المولوف وااامة (إال)
مقام

سن (إال) لما كانت محمولة علو (،ير) في الولفية لام تاتمكن وحادها مان

الداللة علو المولوف المحذوف ،بعك

(،ير) التي هي اسل :في النعتية(.)4

 -16أن يك ااون م ااا بع ااد (ِإالَّ) مف اارداع ال دملا اةع سن (ِإالَّ) لم ااا كان اات محمول ااة عل ااو

(،ير) ،فهي فرعٌ عليها ،والفرع ال يعلو علو اسل ،:و(،ير) تمتناي فيهاا اإلضاافة
إلو دملة ،فكذلك ما ِ
حم َ :عليها ،فال يداوز أن يقاا:ي ماا دااءني أح ٌاد إال زي ٌاد ي ٌار
من  ،علو أن تكون دملة (زيد ٌير من ) لفة لا (أحد)(.)9

 -1اإلاليد 9ي  994و ،999والمل َّ ص في ضبط اوانين العربيةي .409
 -9اإلاليد 9ي  994و.999
 -3الكتاب 9ي .334
 -4اإلاليدي .994
 -9االست ناءي .333
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()1
القوم إال زي ٌاد)ي ااام
اام ُ
 -13أالا يكون االستثناء مودباع  ،فال يدوز أن يقا :فيي ( َ
اوم ،ي َار زياد أن يقاا:ي ااام ،ي ُار زياد،
إال زيد ،في حين أنا يداوز فاي (،يار) ااام الق ُ

ال
فاذا كان الكالم مودباع لفظاع ومعنو لم يدز ،ير النلب علو االستثناء ،فال يل ا
ِ َّ
القوم إِالَّ زيداع .واد سبق لنا أن وافنا علو أر المبرد في
في الدملة اسولو إالي اام ُ

مني

()9

ُّ
يلل في اإلبدا ،:ويعني باذلك أن يكاون
الولف بها إال في الموضي الذ

االستثناء تاماع منفياع ،وأداز أبو حيان

()3

الولف بها مي دواز اإلبدا :أو عدم .

وا ااد اض ااطربت اراء النح اااة ف ااي مقل ااودهم م اان النع اات ب ا ا (ِإالَّ) ،فالمتا ا رون

ياارون َّ
اناعي ،فهااي محمولااة فااي المعنااو والتقاادير علااو
أن الم اراد ب ا الولااف اللا ُّ

(،يار) ونقيضاها (مثا ):ولاي

الولاف بهاا ألاالع .ونقا :أباو حياان أن ماراد بعااض

النحاااة بالولااف إنمااا هااو عطااف البيااان ،باادلي :مديئهااا بعااد المضاامر والمضاامر ال
يولف ،وعلي او :اس ط:ي

ٍ
عاف ت يَّر إِالَّ ُّ
الن ْؤ والوتد

()4

ق
وفي َّ
اللريمة منها منزٌ َ :لَ ٌ

فا ا (إِالَّ النااؤ ) عط ااف بيااان عل ااو الضاامير المس ااتكن فااي (ت َّي اار)

()9

مااي َّ
أن الت ُّي اار

القوم إال زيد(.)6
مودب فال يدوز اإلبدا :في المودب فال يقا:ي اام ُ

 -1لرك الدم :البن علفور 9ي  ،994وارتلاف الضربي  1993و.1999
 -9ارتلاف الضربي  1993و.1999
 -3المقتضب 4ي  ،411وارتلاف الضربي .1993
 -4ديوان اس ط:ي  ،494ولرك التلريلي  ،939ولرك التسهي9 :ي  ،991والبحر المحيط 1ي .999

 -9ارتلاف الضربي .1993
 -6العيني علو اسلموني 9ي .194
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ولكن ،ما الذ يولف ب ؟ ه :هو (إِالَّ) وحدها أم هي وما بعدها؟
يدمي النحاة علو أن النعتية َّ
مركبة مان (ِإالَّ) وماا بعادها ،فقاا :سايبوي ي ((هاذا
المبردي ((باب ما تقي في (إِالَّ)
باب ما تكون في (إِالَّ) وما بعدها َولفاع))( .)1وااِّ :
ومااا بعاادها نعتااع))( )9إال أنا اااا :فااي موضااي ا ااري ((....يدااوز فااي (إِالَّ) أن تكااون
نعت ااع))( ،)3فامااا أن يحماا :اول ا هااذا علااو أن ا أر ثا ٍ
اان ل ا  ،أو علااو أن ا ذكاار (إِالَّ)

لتقدم ما يفهم من رأي اسو .:وردَّل ابن هلاام
وحدها -ههنا -من ابي :اال تلار ا
اا ااو :سا اايبوي فقا ااا:ي (( َّ
أن الل ا اواب اا ااو :سا اايبوي ي َّ
د :علا ااو َّ
إن (إِالَّ) وما ااا بعا اادها

لاافة))( .)4ونقاا :عاان اس فااش( )9دعل ا مااا بعااد (ِإالَّ) ه او الولااف ،فااذهب إلااو أن
َّ
اب تق ا ا ا ا ا ا ا ا ااديرهي م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا د ا ا ا ا ا ا ا ا اااءني
اولن ا ا ا ا ا ا ا ا اااي م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا د ا ا ا ا ا ا ا ا اااءني ردا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٌ :إِال ارك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٌ
َّ
وهم أن ا لااي لاافة لمااا اباا( :إِالَّ) ،نحااوي مااا
إِال رد ا ٌ :اركااب ،فاااذا داااء مااا ه او ُم ا ٌ
مررت ب ٍ
حد إال اائماع ،فال ي لو من أن يكون حاالع أو لفة بد :محاذوف( .)6وتاابي

الزم لر ُّ اس فش في دعل تالي (ِإالَّ) هاو اللافة ،ودعلا (ِإالَّ) ازئادة فاي الكاالم،
ففي نحوي ما ضربت أحداع إِالَّ عمرو ٌير من  ،تكاون دملاة (عمارو ي ٌار منا ) فاي
محاا :نلااب لاافة لا ا (أحااد) ،كمااا أن (معلااوم) فااي اول ا تعااالوي إلاَولهتتاَ ِكتتتاٌُّ َ
ام ْهلُتتتوم ٌ [ الحد اار19ي  ]4ف ااي مح اا :د اار ل اافة ل ا ا (اري ااة) ،ود اااءت ال ااواو لتوكي ااد
للوق اللفة بالمولوف( .)3وهذا او :مردود سسباب هي()9ي

 -1الكتاب 1ي .330

 -9المقتضب 4ي .409

 -3السابق نفس 4ي .411
 -4م ني اللبيبي .88

 -9لرك التسهي9 :ي  ،301والمساعد 1ي  ،991وارتلاف الضربي .1998
 -6ارتلاف الضربي .1998

 -3الكلاف 9ي  ،393ولرك التسهي9 :ي .309
 -9لرك التسهي:ي  301و.309
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 -1أن الزم لر اا

اللفة علو الحا :مي أن بينهما ما ال ي فو من الفروق.

َّ -9
أحد من نحاة البلرة أو الكوفة لذا ال ُيلتفت إلي .
أن ما اال لم يعرف ٌ
 -3أن اسل :في الواو أن تد ا :علو الدمي بين المعطاوف والمعطاوف عليا وهاذا
يودب أن يكونا م تلفين ،وهذا منااض إلرادة التوكيد ،فال يدوز في الواو أن تكون
عاطفة مؤكدة.

 -4امتناااع الفلاا :بااين اللاافة والمولااوف للا َّادة ارتباااط اللاافة بالمولااوف حتااو

دع ااال كالل اايء الواح ااد ذل ااك أن الل اافة موض ااحة للمول ااوف كم ااا توض اال الل االة

المولو :أو كما يوضل المضاف إلي المضاف.

َّ -9
أن (إِالَّ) ومااا بعاادها ،فااي حكاام دملااة مساات نفة ،واللاافة ال تكااون اسااتئنافاع ،وال
تكون في حكم .
واد تعددت انراء في إعراب (إِالَّ) إذا كانت نعتاع علو النحو انتي()1ي
 -1إذا اعتمد الا أر الاذ يدعلهاا وحادها نعتااع مبالا اعر كانات وحادها النعات المبالار
فالحركات َّ
مقدرة علو ا رها ،وهي مضافة إلو ما بعدها.
 -9إذا ُعا َّادت وحاادها النعاات ،فالحركااات ال تقا َّادر عليهااا لكنهااا تنتقاا :إلااو مااا بعاادها
مبالرة ،فيكون ما بعدها مضافاع إلي مدارو اعر بكسارة مقادرة مناي مان ظهورهاا الحركاة
المنقولااة إلي ا ماان (إِالَّ) َّ
سنهااا حاارف ال تتح َّم ا :اإلع اراب ولااذا يدااب م ارعاااة هااذا
اسلاا :عنااد الولااف بهااا ،فتدعاا :حركااة اإلعاراب الااذ كاناات تسااتحق لاوال الماااني
المذكور علو ما بعدها من باب االستعارة( .)9واد أر عبا

حسن أن ن ذ بال أر

ض عليهما ولذا أر أن ال يار فاي عادم
معتر ٌ
اسو :مي أن ير أن الرأيين معيبان َ
االسمية ما وسعنا ذلك.
اللدوء إلو استعما( :إِالَّ)
ا
 -1النحو الوافي 9ي  ،948والمحيط 3ي .100
 -9لرك الكافية 1ي 9ي .338
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 -3إذا عا َّادت هااي ومااا بعاادها بمنزلااة كلمااة واحاادة َّ
مركبااة تركيبااع مزديااعُ ،عا َّادت (إِالَّ)
بمنزلة اللقة لبيهة با (ال) في اولناي ال علمي ،وال أ الاي ،وبذلك يكون الولف
بهمااا مع ااع ذلااك أن (ال) فااي (ال ساالكي) اللااقة تااؤد معنااو النفااي ،وهااي نظي ارة

الاللا ااقتين ( )im) ,(inفا ااي اإلندليزيا ااة ،نح ا او َنفا ااي )َّ capable
مؤها اا ،):فيقا ااا:ي
،( incapableياار َّ
اي) فااي اولناااي داااء الرد ا ُ:
مؤهاا .):فاااذا أريااد إع اراب (الالأ الاا ُّ
الالأ الاي ،تكون (الالأ الاي) كلمة واحدة نعت بها (الرد .)1():ولد التدايق في

ال ا أر اسو :ندااد َّ
أن دعااِ( :إالَّ) اسااماع اا اادرت علي ا الحركااات تقاادي اعر يعترض ا ودااود
حرك ااة إعا اراب تابع ااة لالس اام ال ااذ اب ااِ( :إالَّ) ،ول ااي ف ااي الكلم ااة م ااا يود ااب تق اادير
الحركات فيهاا .واسمار نفسا يقاا :بالنسابة إلاو الا أر الثااني ولاذا أر مان اسنساب

اعتبارها كلمة واحدة مركبة مان دازأين ،والتركياب لاائي موداود ،وي لِّلانا ذلاك مان
تعقيدات القو :بانتقا :ما تستحق (ِإالَّ) من اإلعراب إلو ما بعدها.

ويمكن تفسير هذا التقارض بين (إِالَّ) و(،ير) بواحد مما ي تيي
 -1االلتراك اللفظي.
 -9العرف الل و .
 -3االتساع اسسلوبي.
أم ااا االل ااتراك الل ااو فيع ااود إل ااو اال ااتالف ال ااداللي بينهم ااا م اان ده ااة ،وه ااو
ال ااتراك محل ااور ف ااي التركي ااب ال اإلفا اراد( .)9فهم ااا معا ااع تؤدي ااان معن ااو م الف ااة م ااا
بعاادهما لمااا ابلهمااا ماان دهااة ثانيااة سن ماهيااة المسااتثنو هااي التااي ،ااايرت مااا اباا:
 -1المحيط 9ي .330
 -9االست ناءي .368
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أداة االسااتثناء نفي ااع أو إثبات ااع( ،)1وتلااتركان فااي الداللااة علااو إ اراج مااا بعاادهما ماان
الحكم الذ د  :في ماا ابلهماا فاي اإليدااب
ف ااي الحك اام ال ااذ

()9

مان دهاة ثانياة ،واد اا :ماا بعادهما

اارج منا ا م ااا ابلهم ااا ف ااي حال ااة النف ااي

()3

م اان ده ااة ثالث ااة ،فحم اا:

إحااداهما علااو اس اار أساس ا الداللااة علااو الم الفااة بااين مااا ابااِ( :إالَّ) ومااا بعاادها
ذاتاع أو لفة من دون النظار إلاو الم اايرة نفيااع أو إثباتااع ،فاي حاين أن االعتباار فاي
حم،( :ير) علو (إِالَّ) أن معتبر في النظار إلاو م اايرة ماا بعادها ماا ابلهاا نفيااع أو
إثباتاع من دون النظر إلو الم ايرة في الذات أو اللفة كما كان اسل :فيها(.)4
أما العرف الل و فقد َيستدعي تحقيق مقالد المتكلم نق :إحاد الكلماات عان
أللها واستعمالها في الداللة علو معنو ا ر ،ير المعنو الذ وضعت ل ألالع،

فق ااد ااتض ااو نق اا( :إِالَّ) ع اان أداء معن ااو االس ااتثناء إل ااو معن ااو الول اافية ف ااي ب اااب
اسيمااان َّ
سن فااي ذلااك تحقيق ااع لمقالااد المااتكلم فاااذا اااا :المااتكلم مقسااماعي والل ا ال
ْ
ات ،ياار الكتااان أو س اواه َّ
سن المقساام
لبساات ثوب ااع إال الكتَّااان ،فااان المعنااوي ال لبسا ُ
علي هو الثوب الم الف للكتان ،أما الكتَّان فقد أ رج باعتبار النعتيَّة في (ِإالَّ) مان

دائا ارة الممن ااوع ارت ااداؤه فل اام ي ااد  :ف ااي المقس اام عليا ا ال نفيا ااع وال إثباتا ااع ،مم ااا ي لِّ ااص
المقساام ماان الحنااث بيمين ا فيمااا ل او اعااد عاري ااع( .)9فا ا (إِالَّ) ذات اسااتعمالين ،أولهماااي
حقيقااي ،والثاااني مداااز  ،فهااي موضااوعة فااي اسلاا :لتسااتعم :فااي باااب االسااتثناء،

ِ
اي لا فاي
وهذا ما َّ
يسمو بالحقيقة الل وية التي يراد بهاي ((اللفاظ المساتعم :فيماا وض َ

 -1الفوائد والقواعدي  ،391و.393
 -9لرك الكافية 1ي 9ي  ،339واإلاليد 9ي .999
 -3لرك الكافية 1ي 9ي .339
 -4السابق نفس 1ي 9ي .338
 -9االست ناءي  369و.368
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وضااي الت اطااب))( .)1ولكنهااا اااد ت اارج عاان اسلاا :الااذ وضااعت لا  ،فتااد  :فااي
ذلااك تحاات باااب المداااز وياراد با ((الااذ لاام يسااتعم :فيمااا وضااي لا فيمااا وضااي با
الت اط ااب وال ف ااي ،يا اره))( ،)9واذا كث اار االس ااتعما :المد اااز أل اابل حقيق ااة عرفي ااة
ُينسو بها اسل ،:فكلمة الند موضاوعة فاي اسلا :للداللاة علاو العلاب إال أن
كثاار اسااتعمالها حتااو لااار العلااب نااد  ،وهكااذا اسماار بالنساابة إلااو (إِالَّ) و(،ياار)
فك :منهما موضوع في اسل :سداء وظيفة ت تلف عان وظيفاة اس ار  ،إال أنهماا
تقارضتا اسحكام حتَّو ،دا استعما :ك :منهماا فاي ،يار ماا وضاي لا بمثاباة حقيقاة
عرفية.
ويتدلَّ ااو الف اارق ب ااين (ِإالَّ) االس ااتثنائية و(ِإالَّ) النعتي ااة ف ااي مسا ا لة أ اار م اان
مسائ :الفق  ،وأعني بها مس لة اإلارار َّ
بالدين ،فاذا ااا :القائا:ي لا عناد علارةٌ إال

أار بتسعة دراهم .واذا اا:ي ل عناد علارةٌ إال
درهماع بالنلب علو االستثناء ،فقد َّ

دره ا ٌام عل ااو النعتي ااة حل اا :منا ا اإلاا ارار بعلا ارة كامل ااة ،سن ث َّم ااة فراا ااع ب ااين م اادلولي
َّ
فمؤد العبارة اسولوي ل عند علارة مساتثنو منهاا واحاد ،فاي حاين أن
العبارتين
ما َّ
اؤد العبااارة الثانيااةي ل ا عنااد عل ارة مولااوفة ب نهااا ،يا ُار درهاام ،أ م ااايرة ل ا ،
وكاا :عل ارة مولااوفة بااذلك فاللاافة ههنااا مؤكاادة لااالحة لإلسااقاط ،مثلهااا فااي اول ا
تعالوي فَإُذَا نافْخَ فْي الصُّورُ نَ مفخَ ٌة وَاحْدَة[ الحااة68ي .]13
وذهااب الق ارفااي ماان اسلااوليين إلااو َّ
أن (إِالَّ) فااي ألاا :وضااعها الل ااو تلاالل

أن تااؤد وظيفتااين ،هماااي اإل اراج ،والم ااايرة ،وبااذلك يكااون الاار اسااتعما( :إِالَّ)
علو المعنو الثاني دون اسو :لي

إال من باب الر اللفظ علو بعض ماا يلالل

 -1كلاف الطالحات الفنوني .680
 -9السابق نفس ي .681

116

لا فااي ألاا :الوضااي الل ااو  .ومثاا :ذلااك الاارهم لفااظ (الدابااة) علااو بعااض الاادواب
دون ،يرهااا ،فااالعراايون يرياادون با الفَار َ  ،والملاريون يقلاادون با الحمااار ،فهااذا
النقاا :لاام يقااي فااي ألاا :إطااالق (إِالَّ) بمعنااو (،ياار) ،فااان ذلااك فااي ألاا :الل ااة(،)1
والقرافي ينطلق في ذلك من أن اساتعما( :إِالَّ) بمعناو ،يار إنماا هاو ل اة للعارب(،)9

ولم يكن نقالع لها من باب إلو باب ا ر.
،ير ما الي :من المبال ة وتوسيي دائرة االستعما:
والحقيقة أن في او :القرافي َ
فااي (،ياار) وم الفااة للنلااوص ال اواردة ذلااك أن ا لاام يحاادد أ َّ القبائاا :التااي درداات
علااو اسااتعماِ( :إالَّ) لاافة ،اللهاام إال إذا كااان يريااد بقول ا ي ((ل ااة)) وده ااع اسااتعملت
فيا ا (إِالَّ) ل اافة ال ل ااة لقبيل ااة م ااا .ث اام إن النل ااوص الا اواردة م اان اا اران ،وح ااديث،
ولااعر ،ليساات هااي بااالكثرة التااي تفضااي بنااا إلااو إطااالق القااو :بمداايء (ِإالَّ) لاافة.

ويضاااف إلااو ذلااك َّ
أن حااروف المعاااني لهااا اسااتعما :فااي اسلاا ،:ثا َّام اسااتعملت فااي
ٍ
إن استعماِ( :إالَّ) لافة
معان ،ير ما وضعت ل ألالع ،ولم يق :أحد اب :القرافيي ا

هو ل ة ،علو الر،م من ذهاب بعضهم إلو اطاراد استعمالها ولافاع فاي كا :موضاي
داز فيها االستثناء ،علو ما سنر .
وأمااا االتساااع اسساالوبي فيعااود إلااو َّ
اعت (ِإالَّ) سداء
أن العاارب اااد تكااون وضا ْ
معني ااي االس ااتثناء والنع اات( )3م اان ده ااة ،وال ااو أن (إِالَّ) موض ااوعة ألا االع الس ااتثناء

اسسااماء بهااا ،وأن (،ياار) موضااوعة أل االع السااتثناء اللاافات بهااا فيقااا:ي داااءني
اوم إال زيااداع ،وداااءني زيااد ،يا ُار الظريااف ،إال َّ
أن العاارب اتَّسااعت فيهمااا فاسااتعملت
القا ُ
(إِالَّ) فااي أداء وظيفااة اسااتثناء اللاافات ،واسااتعملت (،ياار) فااي اسااتثناء اسس ااماء،
توسااعاع و ُّ
تفننااع ،واااد داااء مثاا:
اوم ،ياار زيااد ،وداااءني زيا ُاد إال الظريااف ُّ
فقااالواي داااء القا ُ

 -1االست ناءي .368
 -9السابق نفس .
 -3السابق نفس .
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لاَاللاتهَُلفستدتا
هذا االتساع في القران الكريم في اول تعاالوي لوَكانَفِي ِهماَآ ِلهةٌَ ِإ َ

[اسنبياااء 31ي  ]99سن التقاادير ل او كااان فيهمااا اله اةٌ منفااردة ،ياار الل ا لفساادتا(،)1
علو نحو ما عرفنا في اللفحات المتقدمة من هذا البحث.

َّ
يلل الولف بالحرف (إِالَّ) حماالع علاو (،يار)
ومؤد هذا النق :و،ايت أن
ا
التي وضعت للولف ألالع ،ولحَّة االستثناء با (،ير) حمالع لها علاو (إِالَّ) التاي
()9
وضعت لالساتثناء ألاالع ع حتاو إن الولاف ب ا (إال) ُع ِّمام ف لابل أسالوباع مطَّارداع
دائ اعز في ك :موضي داز في االستثناء بها(.)3

لقااد ،اادا الولااف ب ا (إِالَّ) معنااو ثابتااع ماان المعاااني التااي تؤديهااا( ،)4وال تكااون
إِالَّ بمعنااو (،ياار) فيداار مااا بعاادها علااو ابلهااا علااو  ،ارار دريااان (،ياار) إذا أريااد
الولف بها .ب :لقد ،ادا للولاف بهاا لولاية ليسات ل يرهاا مان اسدوات ذلاك
َّأنها تلبل عاماة فاي أداء هاذه الوظيفاة ،فاال يقتلار الولاف بهاا علاو ظااهر ،أو
مضمر ،أو معرفة ،أو نكرة(.)9

أما (،ير) فهاي -فاي اسلا -:اسام وضاي ليساتعم :نعتااع –علاو ماا عرفناا مان
اب ،-:ثم كان االستثناء في عارضااع معاا اعر مان (إِالَّ) بادلي :أن كا :موضاي كانات فيا
(،يار) لافة يداوز أن تكااون اساتثناء ،ولاي العكا لااحيحاع .فااذا النااي عناد مئااة
،يا َار درهاام بنلااب (،ياار) فااالمعنو علااو االسااتثناء ،وكااان مااؤد التركيااب أنااك تريااد
َّ
النعتياة فيكااون
اإل باار با ن لااديك تساعةع وتساعين درهمااع .أماا القااو :برفاي (،يار) علااو
إن الدرهم م اير للمئاة .واذا النااي عناد دره ٌام ،ي ُار ازئاف ،ولادينا ردا ٌ، :ي ُار
المعنوي ا

 -1لرك اللميي .489
 -9ارتلاف الضربي .1999
 -3الفوائد والقواعدي .399
 -4اسزهيةي  199و.193
 -9لرك الدم9 :ي .994
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عاااا ،:فا ا (،ياار) ههنااا ال تكااون إِالَّ ولاافاع سن االسااتثناء ،ياار ممكاان َّ
سن مااا بعااد
(،ير) لي دزءاع مما ابلها ،ولي العق :بعضاع من الرد :الذ اب، :ير(.)1
تتنوع معااني (،يار) وتتلاعب وظائفهاا ،حتَّاو ع اادها (برادلت ارسار) مماا ((ا ترعتا
العربية كالفة عن تميزها وطبيعتها .....مضبوطة بالقواعد التي ال تدع مداالع للتاردد
فااي طريقااة تركيبهااا مااي ،يرهااا ،وال فيمااا تفيااده فااي أ موضااي))( )9فهااي ت ا تي نعت اعا(،)3
وتستعم :استثناء( )4بحملها علو (ِإالَّ) ،وتؤد وظيفة (ال) النافية( )9فتُنفو بها الذات(،)6
حر [ اسنعاامي  ،]83أو تنفاي لاورة
الذات( ،)6كقول تعالوي تَقُولُونَ عَ َر ال ّرِْ غَ ُررَ الم َ
،يره إذا كاان باارداع ،وتكاون للنفاي المد َّارد مان ،يار
من ،ير مادتها ،نحوي الماء حا اعر ُ
إثبات معنو ب  ،نحو()3ي
ٍ
سوف علو ٍ
زمن
،ير م
ُ

الحزِن
ينقضي ِّ
بالهم و َ

معنااو (،ياار) فااي التركيااب الااذ تااد  :في ا م ااايرة مااا بعاادها لمااا ابلهااا ،وهااي
تا ِّ
اؤد وظيفااة الم ااايرة لمااا أضاايفت إلي ا سنهااا ((أبااداع سااو المضاااف إلي ا  ،ولكن ا
في ْدر مدر االسام الاذ بعاد (إالا) ،وهاو االسام الاذ يكاون
يكون في معنو (إالا) ُ
دا الع فيما ي رج من ،يره و ارداع مما يد  :في ،يره))(.)9
 -1لرك المفل9 :ي .99

 -9التطور النحو ي .191
 -3المفرداتي  ،993وعمدة الحفاظ 3ي .999
 -4السابق نفس .
 -9السابق نفس .
 -6السابق نفس .
 -3ينسااب البياات إلااو أبااي ناوا  ،ولااي
(ط .المدل

فااي ديوانا  .وهااو فاايي م نااي اللبيااب(911/ط .دار الفكاار) ،و966/9

الوطني ،الكويت) .وهو كذلك فيي زانة اسدب  ،349/1و.943/8

 -9الكتاب 1ي ( 334بوالق) ،و9ي ( 343هارون).
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تتفاق (إالا) و(،ياار) فااي لااحَّة أداء وظيفااة االسااتثناء بهمااا ،فكاا :موضااي لا َّ
ال
في االستثناء با (إالا) داز أن تست دم في (،ير) ،ثم تدر مدر االسم الاذ بعاد
(إالا) سن اسم بمنزلت وفي معنو (إالَّ)( ،)1فهما تتفقان في وظيفاة االساتثناء ،ولكان
هذه الوظيفة هي أل :فاي (إالَّ) فارع فاي (،يار) ،فهاذه اس يارة محمولاة علاو (إالَّ)
بدامي اللب فيما بينهما في أداء معنو عام هو الم اايرة .وحما،( :يار) علاو (إالَّ)
كثير ،وحم( :إالَّ) علو (،ير) أا.)9(:
ويعود حم،( :ير) علو (إالَّ) إلو()3ي

للتلرف.
للتلرف في أكثر من ضوع الحروف
 -1أن (،ير) اسم ي ضي
ُّ
ُّ
مفر ،ااع و،ياار مفا َّارة ،مودب ااع و،ياار مود اب،
 -9أنهااا تقااي فااي كاا :أن اواع االسااتثناءَّ ،
منقطعاع و،ير منقطيَّ ،
مقدماع علو المستثنو من أو مؤ اعر عن .
 -3أن ما بعد ك :و ٍ
احد منهما م اير لما ابلها(.)4

 -4أنهما متلابهتان في أداء وظيفة الم ايرة لما ابلهما

()9

مطلقاع.

()6
،ير زيد
 -9أنهما تتفقان في الحكم في ك :موضي  ،فعند او :القائ:ي ما داءني ُ
يحتم :فيا أن ياراد نفاي مدايء إنساان ا ار ،ويمتناي أن تقاو:ي ماا دااءني ،يار
يد ال عمرو(.)3
ز ٍيد ال عمرو ،كما يمتني أن تقو:ي ما داءني إالَّ ز ٌ

 -1الكتاب 1ي ( 334بوالق) ،و9ي ( 349هارون).
 -9اإليضاك في لرك المفل1 :ي  ،339ولرك الكافية 1ي 9ي .338
 -3احتفاظ (،ير) بمعناها ال اصي
وال يعني التلاب بين (إال) و(،يار) التطاابق فاي الداللاة ،فقاد تحاتفظ (إال) بمعناهاا ال ااص بهاا ،ففاي نحاوي ماا
اااام إال زيااد ومااا اااام ،ياار زياادي الدملتااان م تلفتااان معنااو ،فاااسولو تااؤد إثبااات القيااام لزيااد وحااده مااي نفيا عاان

،يره .والثانيةي معناها إثبات القيام لزيد ونفي عن ،يره باإلضافة إلو معنو ا ر وهو أن ،ير زيد لم يقم.
 -4اإليضاك في لرك المفل1 :ي .339
 -9معاني النحو9ي .996

 -6دالئ :اإلعدازي .348
 -3السابق نفس .
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 -6أنهما متفقتان في مطلق الم اايرة ولاذا حملات (،يار) علاو (إالَّ) فاي االساتثناء
بها ااا ،أ فا ااي الم ا ااايرة فا ااي النفا ااي واإلثبا ااات ما اان دون النظا اار إلا ااو اللا اافة أو
الذات(.)1
 -3أنهما ال ينعت بهما إال النكرة أو المعرف با (ألا) الدنسية ،ير العهدية(.)9
وا ااد وردت (،ي اار) ف ااي القا اران الكا اريم ف ااي مئ ااة وث ااالث وثالث ااين اي ااة وله ااا
مواضي إعرابية ِّ
متعددة ،علو النحو انتي()3ي
بر للمبتدأ في ثالث ايات (43ي 13 ،19ي 39 ،14ي .)3
 -1اع
بر لا (كان) الناالة في اية واحدة (96ي .)93 – 96
 -9اع
(إن) في اية واحدة (9ي .)3
 -3اسماع لا ا
(إن ،و َّ
 -4ب اعر لا َّ
أن) في أربي ايات.
 -9مفعوالع ب ( )19اية.
 -6مفعوالع ب أو( :ايتان).
 -3مفعوالع ب ثانياع ( 4ايات).
 -9مفعوالع مطلقاع و،يرها ( 9ايات).
 -8حاالع ( 18اية).
 -10مدرورة بالحرف ( 49اية).
 -11مدرورة باإلضافة (اية واحدة).
 -1حالية ال ضر 1ي .909
 -9المقتضب 4ي  411وأداز ولف المعرفاة بهاا إذا كاان مضاافها إلاو المولاوف بلارط أن يكاون

يتعرف .ودعا :الزركلاي مان
ل ضد واحد ،نحوي مررت بالرد :اللادق ،ير الكاذب سن حينئذ َّ

ذلك (الذين أنعمت عليهم ،ير الم ضوب عليهم) سن ال ضب ضاد النعماة ،واسو :هام المؤمناون

والثاني هم الكفار .البرهان 4ي .983

 -3دراسات سسلوب القران 1ي 9ي .933 – 999
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 -19تابعة لنكرة وهي مضافة إلو نكرة ( 19اية).
 -13تابعة لنكرة وهي مضافة إلو معرفة ( 19اية).
 -14تابعة للمعرفة ( 3ايات).
ولاام ت ا ت (،ياار) منلااوبة ِّ
متعينااة لالسااتثناء وحااده فااي الق اراءات الساابعية(،)1
ولكنها داءت منلوبة تحتم :االستثناء والولفية في ايتين فحسب ،وهماي
َمتتتتن ْ
 -1اول ا ا تعا ااالوي لاَي ْستتتتت ِو ْ
تتترَأ ُ ْو ِلتتتت َال ا تتتتر ِرَ
َالقا ِوتتتتدُون ِ
َال ُمتتتت ْ ِمنِينَل ْيت ُ
وا ْل ُمجا ِهدُونَفِ َسعِي ِلَالل َِه[ )9(النساء 4ي .]89
َال ْرع َِة[ النور 94ي .]31
 -9اول تعالوي أ ِوَالتاا ِع ِهينَلي ِْرَأ ُ ْو ِل َِ
ودااءت محتملااة االساتثناء و،ياره فاي القاراءات ،يار الساابعَّية فاي اولا تعااالوي
مَم ْنَ ِإلهٍَلي ُْرَهُ.)3(
ماَل ُك ِ
واستل ااك :الق ارف ااي أن تك ااون (،ي اار) ل اافة للم ااؤمنين ،والمؤمن ااون معرف ااة ،و،ي اار
تتعرف باإلضافة ،والمعرفة ال تنعت بالنكرةَّ ،
سوة النعت بها أنها
ولكن الذ
مبهمة ال َّ
َّ
تكون ولفاع سسماء اسدنا  ،فهي -في هذه انياة -لابيهة باا(،ير) فاي اولا تعاالوي
 -1دراسات سسلوب القران 1ي 9ي .913
 -9النلاار 9ي  ،990واللاااطبيةي  ،199و،يااث النفاايي  .33واااد ا ا أر اباان كثياار ،وأبااو عماارو ،وعالاام ،وحم ازة
(،ير أولي اإلربة) برفي (،ير) .وا أر نافي ،والكسائي ،وابن عاامر (،ي َار) بنلاب (،يار) وهاذه ااراءة َّ
مروياة
ُ
1ي  ،443وحد ااة القا اراءاتي

ع اان اب اان كثي اار أيضا اعا .الس اابعة ف ااي القا اراءاتي  ،933واعا اراب القا اران للنح ااا
 ،910والكلاف 1ي  ،386والتيسيري  ،83فقراءة الرفاي علاو النعتياة للقاعادتين ،واا أر اسعماش ،وأباو َحْياوة،
بااالدر نعت اعا للمااؤمنين ،اااا :الف اراءي ((ولااو ارئاات بااال فض لكااان وده اعا ،تدعاا :ماان لاافة المااؤمنين .معاااني
القران للفراء 1ي  ،994واعراب القران للنحا 1ي  ،443والبحر 3ي  330و.331

واا :الزداجي ((أماا الرفاي والنلاب فاالقراءة بهماا كثيارة ،والد ُّار ودا دياد ،إالا أن أها :اسملاار لام يقارؤوا با ،
وان كااان وده اعا َّ
سن الق اراءة ساانة متبعااة والمعنااوي ال يسااتو القاعاادون والمداهاادون إالا أولااو الضاارر فااانهم

يساوون المداهدين .و((هذا بعيد سن المضرر ،ايت أن يعذر ،أماا أنا ُيساو بمان حلَّا :الملالحة فبعياد
من اواعد اللرع .وكيف يستو في اللرع المداهد والعادز؟)) .االست ناءي  .341وأداز الزدااج فاي ااراءة

ال مان (الماؤمنين) أو (القاعادين) .عان االسات ناءي
النلب أن تكون علو الحا .:ودعلها الثمانيني كذلك حا ع
.341

 -3ي 3ي 99 ،33 ،69 ،98ي 11ي 93 ،94 ،61 ،90ي .39 ،93
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(،ير الم ضوب عليهم) فولف (الذين) با(،ير) ،هي مثلهاا فاي اولنااي ماررت بالق ِ
اائم
،ياار القاعااد ،فالمعرفااة ال تولااف ب ا ِ
ا(،ير) فااال يقااا:ي مااررت بزيا ٍاد ،ياار عماارو ،وهااذا
()1
تتعرف (،ير) فتكون ولفاع للمعرفة ؟
مبني علو سؤا :هَّ :
وعدوه
واد ذهب بعض النحويين إلو ترديل رفعها علو البدلية لمديئها بعد نفي ،ا
أولو من القو :بالنعتية ،ويعود هذا الترديل إلوي
أ – َّ
نلوا علو أن اسفلل في النفي البد ،:ثام النلاب علاو االساتثناء ،ثام
أن النحاة ا
النعت.
ب -أن (،ير) نكرة في أل :وضعها ،فاضافتها إلو نكرة والولف بهاا ي ردهاا عان
اسل اا :باعتق اااد التعري ااف فيه ااا م اان ده ااة ،أو باعتق اااد أن القاعا ادين ل اام يكونا اوا ناسا ااع
معينين ،وكانت اسلف والالم في دنسية ،ف در مدر النكرات ،وهو ضعيف(.)9
فمن اللواهد القرانية التي كانت موضي نقاش بين النحاة ما ي تيي
ل[ النااور 94ي  ]31فقااد
َالرجتتا َِ
 -1اولا تعااالوي أ ِوَالتاتتا ِع ِهينَل ْيت ِترَأ ُ ْو ِلت َِ
َال ْرعت ِة ِ
َمتتن ِ
حمااد (،ي َار أولاي) بنلاب (،ي َار)
ارأها ابن عامر وأباو بكار عان عالام وأباو دعفار و ا
علو االستثناء أو الحا.)3(:
وا أر ابن كثير ونافي وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عالم ِ
(،ير أولي)
بالدر( )4نعتعا لا (التابعين) أو بدالع ،أو عطف بيان.
مَم ْنَ ِإل ٍَهَلي ُْرَهُ[ اسعرافي .]98
 -9اول تعالوي ماَل ُك ِ
 -1االست ناءي .349
 -9البحر المحيط 3ي  330و .331وا ااو الرمااني ااراءة النلاب علاو أنهاا نزلات اساتثناء بعاد ماا ابلهاا،
حل :االستثناء باللفة .االست ناءي .341
اا:ي ويحتم :أن يت َّ

 ، -3ارئااب الق اران 19ي  99و ،96ولاارك اللاااطبيةي  ،999و،يااث النفاايي  ،190والنلاار
 ،339واتحاف فضالء البلري .394

9ي

 -4معاني القران للفراء 9ي  ،990ومعاني القران ومعانيا 4ي  ،49والسابعةي  494و ،499والكلااف 9ي
 ،399والكلا ااف ع ا ان ودا ااوه الق ا اراءات 9ي  ،136واع ا اراب الق ا اراءات السا اابي وعللها ااا 9ي  ،106وحدا ااة
القراءاتي  ،486والبحر المحيط 6ي  ،448والدر الملون 9ي .913
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(،يره) علو البدلية من (إلا ) أو النعات
ا أر نافي وأبو عمرو وعالم وحمزة برفي ُ
()1
المطوعي وابن محيلان والكساائي (،ي ِاره)
ل  .وا أر ابن وثاب واسعمش وأبو دعفر و ا
بااالدر علااو البدليااة ماان (إل ا ) أو نعاات ل ا علااو اللفااظ( .)9وا ا أر عيسااو باان عماار واباان
(،يره) بالنلاب علاو االساتثناء( )3وهاي مان اللاواذ .ودعلهاا الفاراء
محيلن والكسائي َ
ل ااة تميمي ااة فق ااا:ي ((وبع ااض بن ااي أس ااد واض اااعة إذا كان اات (،ي ا ِار) ف ااي معن ااو (إالَّ)
اتم ،فيقول ااوني م ااا د اااءني ،ي ا َارك ،وم ااا أت اااني أح ا ٌاد
نل اابوها ،ت ا َّام الك ااالم ابله ااا أم ل اام ي ا َّ
،يرك))(.)4
قَلي ُْرَاللا َِه[ فاطر 39ي ]3
 -3اول تعالوي ه ْل َِ
َم ْنَخا ِل ٍ
ا أر ابان كثيار وناافي وابان عاامر وعالام وأباو عمارو ولايبة وعيساو بان عمار والحسان
(،ير)( )9بالرفي لفة لا ( الق) علو المح ،:أو الفاع :لا ( الق).
ُ
وا أر يحيو بن وثاب ولقيق بن سلمة وأباو دعفار وزياد بان علاي وحمازة والكساائي
و لف واسعمش وابن محيص ِ
(،ير)( )6بالدر نعتاع لا ( الق) علو اللفظ.

وا أر الفض :بن إبراهيم النحاو (،ي َار)
لاذة.
 -1إعراب القران للنحا

()1

بالنلاب علاو االساتثناء ،وهاي ااراءة

1ي  ،691والكلف 1ي  ،463وملك :إعراب القران 9ي  ،399و ،ارئاب القاران

9ي  ،193والكلاف 1ي  ،999والبحر المحيط 4ي .390

 -9التيسايري  ،110والنلاار 9ي  ،930والسابعةي  ،994وحدااة القاراءاتي  ،996والاادر الملااون
 ،993والبحر 4ي  ،390و،يث النفيي  ،104و ،133واإلتحاف .993 ،996

3ي

 -3م تلر في لاواذ القاراءاتي  ،44ومعااني الفاراء 1ي  ،399والكلااف 9ي  ،63والبحار المحايط 4ي
 390و9ي .939

 -4معاني القران 1ي .399

 -9السبعةي  ،934وحداة القاراءاتي  ،989والتيسايري  ،199والنلار 9ي  ،391و ،ارئاب القاران 99ي
 ،63والبحر 3ي .300
 -6الساابعةي  ،934والتيس اايري  ،199والمحا َّارر 19ي  ،916و ،ارئ ااب الق اران 99ي  ،63والبح اار
 ،300والدر الملون 9ي .498
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3ي

تترَ
اَالرتتتراطَال ُمستتتت ِقيمََ ِ
 -4اول ا تعااالوي اهتتتدِن ِ
رتتتراطَالاتتتذِينَأنهمتتتَْولتتتي ِه ْمَليت ِ
َُّولي ِهم ْ [ الفاتحة 1ي ] 3 -6
المغ ُ و ِ
ا أر رسو :اللا ،( ي َار)( )9بالنلاب ،وبهاا اا أر عمار بان ال طااب ،وعلاي،
اي بان كعاب ،وابان محيلان ورواياة المع ااد :عان
وابن مسعود وعبدالل بن الزبير وأُب ا
اسعمش ،ولداة وال لي :بن أحمد عن ابن كثير.

واد ُو ِّدهت هذه القراءة توديهيني
 -1النلب علو الحا :من الضمير في (عليهم) ،والعام :في الحا( :أنعمت).
 -9النلب علو االستثناء.
وا ا ا أر نا ااافي وعالااام وأب ا او بكا اار وأب ا او عما اارو وابا اان كثيا اار وحم ا ازة والكسا ااائي
(،يا ِار)( )3بااالدر علااو البدليااة ماان (الااذين) أو النعتيااة .ودعلهااا الكسااائي باادالع م اان
الضمير في (عليهم).
وا ا أر عماار باان ال طاااب (،يا ُار)( )4بااالرفي ،عل او ال بريااة لمبتاادأ محااذوف تقااديره هاام
،ير الم ضوب.
،ير الم ضوب أو أولئك ُ
ُ

أما اللواهد اللعرية علو واوع ِ
مواي (إالَّ) فمنها او :اللاعري
(،ير)
َ
واذا أوليا ا ا اات ارض ا ا ا ااع فا ا ا ااادزه

اإنما ااا ُي ْدا ااز الفتا ااو ،يا ا ُار الدما اا:

()9

والتقديري ،ير الدم.:

 -1م تلر في لواذ القراءاتي  ،199والكلاف 3ي  ،963والتبيان 9ي  ،104والبحر 3ي .300
 -9معاااني الق اران للزداااج 1ي  ،93والساابعةي  ،111والكلاااف 1ي  ،96واع اراب الق اران للنحااا
 ،99وم تلر لواذ القراءاتي  ،1واإلتحافي  ،199والنلر 1ي .43
 -3الس اابعةي  ،111ومع اااني الفا اراء1ي  ،3واعا اراب القا اران للنح ااا
المحيط 1ي  ،98والكلاف 1ي  ،11والعكبر 1ي .9
 -4الحدة للفارسي 1ي  ،106والسبعةي .119
 -9المقتضب 4ي .410
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1ي

1ي  ،96والمح اارر 1ي  ،194والبح اار

َّ
تص بدملة من ال لائص التي تنفرد بها ،منهاي
إن (،ير) االستثنائية ت ا
 -1ادتماااع االسااتثناء والمسااتثنو فيهااا( )1فهااي تحقااق معنااو االسااتثناء ماان
َّ
اررت بردا ٍا، :ياار الااد ،فقااد ودااب
دهااة للاابهها با ا (إال) ذلااك أن القائاا :إذا اااا:ي ما ُ
المرور برد :م اير لا ( الد) ،ونفو المرور عن ( الد) أيضاع ،وبذلك تكون (،ير) اد

اأدت معنو الم ايرة والتباين من حيث الدملة ،فكانات لابيهة ب ا (إالا) مان دهاة م الفاة
مااا بعاادها لمااا ابلهااا .وهااي تتحماا :ماان دهااة أ اار إعاراب المسااتثنو وت فااض مااا حقاا

ال ،فكاان ذلاك تفريقاعا
النلب علو االستثناء ،وتمني ظهور اإلعراب الذ يساتحق ألا ع

با ا ااين البا ا ااد :واللا ا اافة واالسا ا ااتثناء ،و،يا ا اار مسا ا ااتنكر أن يحلا ا اا :حكما ا ااان باعتبا ا ااارين
م تلفين(.)9
 -9أنهااا -بساابب حملهااا علااو (إالَّ) -تنفااي مااا بعاادها إذا كااان مااا ابلهااا مودب ااع،

وتودب ما بعدها إذا كان ما ابلها نفياع(.)3

 -3أنها مضافة إلو ما بعدها لزوماع ،فما بعادها مدارور باإلضاافة إليهاا أو فاي

در(.)4
موضي ا

()9
َّ -4
اتثناء فاي
أن االستثناء بها الي ، :فقد دع :معربو القران الكريم مديئهاا اس ع
ا اراءات معينااة ،وأكثاار مااا عرض اوا ل ا مديئهااا لاافة ،ولاام يقاا :أحااد ماانهم بتبعيتهااا فااي

انيات القرانية لالستثناء.

 -1االست ناءي .338
 -9السابق نفس .

 -3لرك المفل9 :ي .99
 -4الفوائد والقواعدي  ،319والمل ص 1ي .409
 -9اضايا الدملة ال برية 9ي .610
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 -9أنها تدر فاي إعرابهاا فاي نفساها بااعراب االسام الواااي بعاد (إالَّ) فااذا ايا:ي
،ير زيد كانت
القوم َ
قوم ُ
،ير زيد كانت مرفوعة علو البدلية ،واذا اي:ي ما اام ُ
ما اام ال ُ
،ير زيد ،لم يكن فيها ،يار النلاب علاو
القوم َ
منلوبة علو االستثناء ،واذا اي:ي اام ُ

االستثناء(.)1

 -6أن نل اابها م تل ااف فيا ا

فالم ارب ااة يدعلونه ااا منل ااوبة ع اان تم ااام الك ااالم

اي
كانتل اااب االس اام الواا ااي بع ااد (إالا) ،وه ااذا ا تي ااار اب اان عل اافور .ودعله ااا الفارس ا ُّ
منلااوبة علااو الحاليااة ،وه او ا تيااار اباان مالااك ،وذهااب اباان الباااذش ودماعااة إلااو
نلبها علو التلبي بظرف المكان(.)9

يلل النعت بها باطاراد ويدوز العك (.)3
 -3أنها في حا :االستثناء بها
ا

أن المضاااف إلي ا بعاادها يلا ُّ
َّ -9
ال حذف ا إذا دلَّاات علي ا القرينااة ،نح او اولناااي

عرفت مسين لي

،ير(.)4
ُ

 -8أنها تفارق (سو ) االستثنائية التي تكون ظرفاع نحوي داء الذ سواك ،في

حين أن (،ير) ال تكون ظرفاع(.)9

َّ
َّ -10
النعتي ااة اس ااتثناء ف ااي ك اا:
أن تم اكنه ااا م اان الول اافيَّة يمن ااي دع اا،( :ي اار)
موضي ،ويد ا :من دهة أ ر علو َّ
أن االستثناء بها عارض ولي ألالع فيها(.)6

 -1المل ص في ضبط اواعد العربيةي .401
 -9م ني اللبيبي .911
 -3المل صي  ،401والفوائد والقواعدي .399
 -4اللي ارزيات 1ي  ،96والنحو الوافي 9ي .996
 -9النحو الوافي 9ي .993
 -6الفوائد والقواعدي .399
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 -11أنهاا تااؤو :باسام الفاعاا( :م اااير) مماا دعاا :اسلاا :فيهاا الولااف ،فعنااد
اير عم اعر(.)1
اولناي (زيد ،ير عمرو) كان بمعنو زيد م ٌ

 -19إذا كانت (،ير) لفة فهي ال تودب لالسم الذ ولافت لايئاع وال تنفاي
عن ليئاع ذلك أنها تذكر علو سبي :التعرياف( ،)9فااذا ايا:ي دااءني ردا ٌ، :ي ُار زي ٍاد
نف عن المديء ،فهي
كان (الرد ):مولوفاع بالم ايرة ل وعدم المماثلة ،ولكن لم ُي َ
تؤد معنوي داءني رد ٌ :لي بزيد.

 -13ت تي نعتاع للنكرة فتؤد وظيفة م ايرة ما بعدها لما ابلها ذاتاع ،نحو اولناي
أابلت علو ٍ
رد، :ير علي ،أو م ايرت لولف طارئ علو هذه الاذات نحاوي ارج

البر ء بود ٍ ،ير الذ د  :ب  ،فالود ((الذ تبيَّن أثر ال ضب ك ن ،ير الود
الااذ ال يكااون في ا ذلااك بالااذات))

()3

وت ا تي كااذلك ولاافاع للااب النك ارة ،ونعنااي بهااا

االساام المعاارف با ا (أل اا) الدنسااية ،كاالساام المولااو ،:وهااي فااي كااال الحااالين تكااون
بمعنو اسم الفاع( :م اير)(.)4

 -14أنها تت بَّو علو التعريف لفرط إبهامها( ،)9وهذا يسمل ببنائها إذا أضيفت
إلاو مبناي فتكاون لابيهة ب ا (مثا ):أو (حاين)( ،)6واي الهاا فاي اإلبهاام يدعلهاا لابيهة
 -1لرك التلريل 1ي .360
 -9لرك المفل9 :ي  ،99ودراسات سسلوب القران الكريم 1ي 9ي .913
 -3لرك الكافية 1ي 9ي .339

 -4النحو الوافي 9ي .993
 -9دراسات سسلوب القران 1ي 9ي .916
 -6اسمالي اللدرية 1ي  .69ويرو علو ذلك او :اي

،ير أن نطقت
لم يمني ال الرب َ
البياات ف ااي ديا اوان اااي

اللدرية 1ي .69

بن اسسلتي

حمامة في ،لون ذات أواا ِ:

ب اان اسس االتي  ،99والكتاااب 9ي  ،398واسل ااو1 :ي  ،919 ،936واسم ااالي
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بااالظروف المبهمااة ،سنهااا ،ياار محلااورة فااي بعااض اس،يااار دون بعااض ،كمااا أن
الظ ااروف المبهم ااة نحو( ل ااف ،أم ااام) ال تنحل اار ف ااي ( َ ْل ااف) أو (أم ااام) معين ااين.
ولاابهها بااالظروف المبهمااة يفساال المدااا :أمااام تعااد اسفعااا :إليهااا مااي أنهااا ليساات
مفع ا اوالع فا ااي الحقيقا ااة ،فقولنا اااي ض ا اربت ،يا ا َارك تعا ا َّاد الفعا اا( :ضا اارب) إلا ااو (،يا اار)
فنلاابها ،وليساات هااي المفعااو :فااي الحقيقااة ،وكااذلك الظااروف المبهمااة يتعااد إليهااا
اعدت أمامك(.)1
الفع :القالر فينلبها نحوي
ُ
َّ
إن الح ااديث ع اان إبه ااام (،ي اار) يق ااود إل ااو ع اارض ال ااالف ف ااي اض ااية لل اايقة
بالقضية السابقة ،وهي مس لة تنكير (،ير) وتعريفها.
فس اايبوي ( )9ي ااذهب إل ااو أن (،ي اار) تُع ا َّارف ول ااذا تق ااي ل اافة للمعرف ااة كم ااا ف ااي اولا ا
َمن ْ
تعالوي لاَيسْت ِو ْ
رتراطَ
َالقا ِودُون ِ
َال ُم ْ ِمنِينَلي ُْترَأولت َال اتر َِر ،واولا ي ِ 
َُّولي ِه َْم.
يرَالمغ ُ و ِ
الاذِينَأنهمَْولي ِه ْمَل ِ
ويذهب الفراء

()3

إلو أنها نكرة مؤاتة فهاي تتع َّارف باإلضاافة ولاذا تولاف بهاا

النكرة المحضة والمعرفاة ،يار المؤاتاة أ ماا ع ِّارف ب ا (الاا) الدنساية ،مثا( :الاذين)
أو (الرد ):وبهذا اا :ك :من اس فش والزدااج( .)4ورفاض المبارد ووافقا أباو حياان
أن تقباا،( :ياار) التعريااف ب ا

حااا :ماان اسح اوا ،:فهااي ال تكااون إال نك ارة( ،)9فاااذا

اي:ي مررت برد ٍا، :يارك فاالمعنوي ماررت برد ٍا :لاي

باك ،وهاذا لاائي فاي كا :ما ْن

 -1لرك اإليضاك 9ي  ،643واالست ناءي .338
 -9الكتاب 1ي  ،330ودراسات سسلوب القران 1ي 9ي .990
 -3اضايا الدملة ال برية 9ي  ،611ومعاني القران 1ي .3
 -4معاني القران ل

فش 1ي  10و ،11ومعاني القران واعراب 1ي .16

 -9المقتض ا ااب 9ي  ،934و4ي  ،493والبح ا اار المح ا اايط 1ي  99و ،98واعا ا اراب القا ا اران ثالث ا ااين س ا ااورةي
39و.33
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ع اادا الم اط ااب ،وم اابهم ف ااي الن ااا

أدمع ااين(،)1

فالض اامير -عل ااو أنا ا

المعرفة -ال يؤثر في تعريف (،ير) إل،رااها في اإلبهام.
واا ااد الا ااترط السا اايرافي

()9

وتابع ا ا الزم لا اار

()3

والعكبا اار

()4

والرضا ااي

()9

فا ااي

تعريفه ا ااا أن تق ا ااي ب ا ااين ل ا اايئين متض ا ااادين ،كقولن ا اااي الحرك ا ااة ،ي ا ا ُار الس ا ااكون ،ا ا ااا:
الزم لاار ي "كاا :اساام يتعاارف با مااا أضاايف إليا إضاافة معنويااة إال أسااماء َّ
تو،لاات
فا ااي إبهامها ااا فها ااي نك ا ارات وان أضا اايفت إلا ااو المعا ااارف ،نحا ااوي (،يا اار) ،و(مثا اا،):
و(لااب ) ،ولااذلك ول اافت بهااا النكا ارات ،ود لاات عليه ااا َّ
(رب) اللهاام ،إال إذا ال ااتهر

َُّولتتتي ِه َْم ذلااك أن الم اراد
تترَالمغ ُ تتتو ِ
المضاااف بم ااايرة إلي ا كقول ا تعااالوي لَيت ِ
بالمنعم عليهم المؤمنون ،وبالم ضوب عليهم الكفار ،فهما مت ايران"(.)6
ففي تعريف (،ير) ونعت المعرفة بها أاوا :أربعة هي()3ي
تتعرف (،ير) عند اإلضافة.
 -1أن اإلضافة هي سبب التعريف في ،يرها ولذا َّ
 -9أن فاارط إبهامهااا ولااياعها علااو الاار،م ماان إضااافتها يمنااي عنهااا التعريااف سن
اللياع هو السبب في التنكير ألالع ،فهو باق فيها ر،م إضافتها(.)9

 -1المقتضب 4ي  999و.998
 -9لرك التلريل 1ي .360
 -3المفل ،:ولرك المفل1 :ي  199و.196
 -4إمالء ما َّ
من ب الرحمن 1ي .9
 -9لرك الكافية 1ي  993و ،994و زانة اسدب 9ي 161و.169
 -6لرك المفل9 :ي  199و.196

 - 3االست ناءي  ،343واإليضاك في لرك المفلَّ1 :ي .333
 -9عمدة الحفاظ 3ي ،( 994ير) .وانظري الحدة للفارسي 1ي  ،143وم ني اللبيبي  910و.911
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َّ -3
أن واوعها بين ضدين

()1

ال ثالث لهما سبب تعريفها سن تعريف بالضارورة ذلاك

أن التضاااد بااين اللاايئين اللااذين واعاات (،ياار) بينهمااا يضاايق دائارة اللااياع واإلبهااام
ضرورة .ففي انية الكريمة َ غريُ املَغضاوبْ عَ َ هُمُ[ الفاتحة 1ي  ]3تعايَّن المقلاود
إبهامها ف َّد ذلك إلو تعريفها.
ب نهم (المؤمنون) فانتفو
ُ

ب
 -4أنها إذا كانت تفسِّر حاضا اعر كانات معرفاة كماا فاي اولا تعاالوي غَرريُ املَغضارو ْ
َع َ ُهمُ ،ولهذا ولفت بها المعرفة.

علو َّ
أن اس فش اد أداز في (،ير) في انية الكريمة النلب علاو االساتثناء

المنقطي علو لهدة أه :الحداز الذين ينلابون المساتثنو إذا كاان ،يار المساتثنو
أحد إال حما اعر ،وأما ،يرهم فيدع :هذا االستثناء
منها و ارداع عن فيقولوني ما فيها ٌ
يدر (،ير) في ل ت (.)9
بمنزلة ما هو من اسو :ف ا
والاذين يدعلونهاا معرفاة عناد إضاافتها إلاو المعرفاة ي ردونهاا علاو البدلياة ،إذا

واعااات بعا ااد النك ا ارة ،وعلا ااو ذلا ااك ي ردها ااا الا ااذين ال يا اارون تعريفها ااا إذا واعا اات بعا ااد

المعرفة(.)3

واااد علَّاا :الزداااج

()4

واااوع (،ياار) لاافة لا ا (الااذين) ب ا ن (الااذين) لااي

بمقلااود

()9
سمر بالردا :مثلاك ف كرما  .وماراد الزدااج
الدهم فهو بمنزلة (مث ):في اولناي اإني ا
بهذا أن (الذين) ههنا لبيهة بالنكرة لعدم داللتها علو معيَّن ذلك أنها ُّ
تد :علو عموم

الدن  ،وهذا ما سمل لها أن تولف با (،ير) المعرفة في اإلبهام.
 -1عمدة الحفاظ 3ي ،( 994ير) .وانظري الحدة للفارسي 1ي  ،143وم ني اللبيبي  910و.911

 - 9معاني القران 1ي .19
 - 3دراسات سسلوب القران 1ي 9ي .916
 -4معاني القران واعراب 1ي .93
 -9الحدة للفارسي 1ي .149
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يحسان بالردا :مثلاك)) ،أ برد ٍا :مثلاك
فالالم فيهاا ازئادة علاو ح ِّادها فاي ((ماا ُ
والحقيقة َّ
أن تعريف (الذين) لي بالالم الزائدة في  ،واَّنماا هاو باللالة والادلي :علاو

تعرف أ وات (الذ ) مي َّأن لي
ذلك ُّ

فايهن (أ ):ال ازئادة هاذه .والاذ د َّاوز ولاف

(ال ااذين) ب ا ا (،ي اار) -ههن ااا -عل ااو ال اار،م م اان أن (،ي اار) ال تول ااف به ااا إال النكا ارة

تلا اات ف ازلا اات عنها ااا سا اامة اإلبها ااام
إلبهامها ااا وبعا اادها عا اان اال تلا اااص – أنها ااا ا َّ

لواوعهااا ب ااين ضا َّادين هم ااا الماانعم عل اايهم والم ض ااوب علاايهم ،ف ا ا (،ياار) ف ااي اني ااة

تلااة فولاافت بهااا المعرفااة لااذلك ،وبهااذا اااا :اباان السا َّاراج وتابعا الفارسااي فقااا:ي
م َّ

اتص با (،يار) كاذلك ،وترتفاي عنا اإللااعة .....ف ا(،يار)
((وكاذلك كا :موضاي ت ُّ
فااي هااذه المواضااي لاافة للمعرف ااة ال تلالااها ،وكااذلك (،ياار الم ضااوب) ل اافة

للذين ال تلال  ،وهذا او :بيِّن((( .)1وك :ليء لص لك بعين مان ساائر أمتا

فهو معرفة))(.)9

 -16أنها ااا دا اااءت فا ااي الق ا اران الك ا اريم وكا ااالم العا اارب تابع ااة للنك ا ارة والمعرفا ااة،
وداااءت تابعااة للنك ارة مااي إضااافتها إلااو المعرفااة أكثاار ماان مديئهااا تابعااة للنك ارة مااي
إضافتها إلو النكرة(.)3
 -13يلااترط فااي دعلهااا لاافة أن تتقا َّادمها نك ارة محضااة( )4أو معرفااة دنسااية،
اررت بردا ٍا، :ياار عااا ٍا ،:فااال يدااوز أن
وأن يتطااابق مااا ابلهااا مااي مااا بعاادها ،نحااوي ما ُ
اررت برد ا ٍا، :ي اار اما ارٍأة ،وال أري اات ط ااويالع ،ي اار ال ااير(َّ )9
سن التعبيا ارين
يق ااا:ي م ا ُ
اس يارين ال يؤديااان وظيفااة إبال،يااة مااا سن المتلقااي يعاارف أن الرداا، :ياار المارأة،

وأن القلير ،ير الطوي .:ف ا (،يار) مان هاذه الدهاة ت االف (ال) النافياة .وال يداوز
 -1اإل،فا1 :ي  .986وانظري الحدة 1ي .149
 -9الحدة 1ي .144

 -3دراسات سسلوب القران 1ي 9ي .916
 -4المقتضب 4ي  499و.493
 -9الكوكب الدر ي .939
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العطااف بكليهمااا إال إذا واعتااا بااين اساامين علمااين( ،)1فيدااوز أن يقااا:ي داااء زيااد ال
يد ،ير عمرو.
عمرو ،وداء ز ٌ

ات بهااا بلااروط َّ
معينااة ساابق تفلااليها ،إال أنهااا
فا ا (،ياار) موضااوعة أل ا ع
ال ُلي ْنعا َ
َّ
النعتيااة إلااو أداء وظيفااة االسااتثناء ،بتضاامينها معنااو (إالَّ)(،)9
ت اارج عاان أداء وظيفااة

فيكون االستثناء بها عارضعا من ابي :المداز واالتساع و ُّ
التفنن في الكالم فاسل :فيها
م الفة مولوفها واإللارة إلو منااضة ما بعدها لما ابلهاا داللاة ،ساواء أكاان ماا ابلهاا

نفيعا أم إيدابعا ،واسل :فيها أن تستثنو اللفات بها فيقا:ي داء زيد ،ير الظريف كما
أن اسل :استثناء الذوات (إالَّ) في االستثناء اللفات.

والفارق الداللي بين (،ير) الولفية و(،ير) االستثنائية بيِّن ،فااذا ايا:ي عناد

درها ٌام ،ياار اي اراط كااان هااذا التركيااب مؤدي ااع معنااو م الفااة مااا بعااد (،ياار) لم اا ابلهااا
وم ايرت لها ،فالدرهم ي الف القياراط المملاوك( ،)3أ عناد درهام كاما .:واذا ايا:ي
عند مئة ،ير درهم فان ذلك يد :علو اإلاارار باامتالك تساعة وتساعين درهمااع مان
دون النظر إلو م الفة الدرهم لما ابل من الدراهم( .)4وسواء أكانت (،ير) نعتية أم

اس ااتثنائية ف ااال ب ااد م اان إض ااافتها لفظا ااع ،سا اواء أكان اات إض ااافتها إل ااو اس اام ظ اااهر أم
ضمير ،أو إلو نكرة أو معرفة وهنا ال باد مان اإللاارة إلاو عادم ورودهاا فاي التنزيا:
إال مضافة.

وأم ااا إذا كان اات اس ااتثنائية ف حكامه ااا موزع ااة ب ااين ود ااوب النل ااب ،وردحانا ا ،

وتضعيف  .فهي وادبة النلب في الحاالت انتية()9ي
 -1الكوكب الدر ي .939
 -9أوضل المسالك 9ي .943
 - 3الفوائد والقواعدي .394

 - 4لرك المفل9 :ي .99
 -9أوضل المسالك 1ي  ،944 – 949ولرك التلريل علو التوضيل 1ي .361
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،ير زيد.
القوم َ
 -1إذا كان الكالم تاماع مودباع ،نحوي اام ُ
 -9إذا كان الكالم منقطعاع و َّ
تعذر تسليط العاما :علاو المساتثنو نحاوي ماا نفاي
هذا الما، :ير الضرر ذلاك أنا ال يمكان أن يسالَّط العاما( :نفاي) علاو (الضارر)
سن ا لااي

ماان داان

المسااتثنو من ا وه او المااا ،:فااال يقااا:ي نفااي الضاارر ،للتنااااض

الحال :من العبارة ،وهاتان الحالتان يدمي عليهما الحدازيون والتميميون.

ونق :الدوهر ( )1عن الفراء( ،)9بعض بني أسد واُضااعة ينلابون (،يار) إذا
أتم الكالم أم لم يتم ،فيقولوني ماا دااءني ،ي َارك ،وماا دااء أح ٌاد
كانت استثناء سواء ا
،يرك .ونساب ابان اسنباار هاذا الا أر إلاو الكاوفيين( )3ودعا :علاو ذلاك ااو :ااي
َ
بن اسسلتي

نطقت
أن
ْ
،ير ْ
لم يمني ال ال ْر َ
ب منها َ

،لون ِ
ذات أو ِ
ٍ
اا:
حمامةٌ في
ْ

فسوة نلبها ،وأنكار عليا
واعتمد ابن مالك علو رواية الفراء هذه الل ة عن العرب َّ

الليز الد اسزهر هذا االستدال(( :لدواز أن تكون الفتحة في (،يرك) فتحة بناء
إلضافتها إلو المبني))(.)4

 -3أن يكااون االسااتثناء منقطع ااع وتسااليط العاماا :علااو المسااتثنو ،ياار متعا ِّاذر،
،ير حمار ذلك أن المستثنو (حماار) ي االف دنسا دان
نحوي ما في الدار ٌ
أحد َ

المستثنو من (أحد) ،إال أن يدوز تسليط العاما( :يوداد) علاو المساتثنو فيقاا:ي ال
يود ااد إالَّ حم ااار ،وود ااوب النل ااب –ههن ااا– ل ااة الحد ااازيين ،والتميمي ااون يدي اازون

إتباعها لما ابلها.
 -1اللحاك (،ير).

 -9معاني القران 1ي  399و.393

 -3اإلنلافي .993
 -4لرك التلريل 1ي .361
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 -4أن َّ
يتقدم المستثنو علاو المساتثنو منا  ،نحاو ماا فاي الادار ،ي َار زي ٍاد أح ٌاد،
فالمساتثنو منا (أحااد) تا ر عان المسااتثنو (،يار) فوداب النلااب فاي (،يار) علااو
أر اسكثرين( )1أما ردحان النلب فيكون في الموضعين انتييني
 .1إذا تق ا َّادم المس ااتثنو عل ااو المس ااتثنو منا ا  ،وها او ا ااو :الك ااوفيين والب ااداديين،
و أر أكثر النحاة ودوب النلب كما رأينا في الفقرة السابقة(.)9
 .9أن يكون االستثناء منقطعاع ويدوز تسليط العام :علاو المساتثنو ،نحاوي ماا
،ير حمار ،وترديل النلب هو ل ة التميميين ،والحداازيون
في الدار أحد َ
يودبون (.)3

وأما تضعيف النلب فيكون فاي مسا لة واحادة ،وهايي إذا كاان الكاالم تامااع منفيااع،

اوم ،ي ُار زياد ،فاالكالم تاام منفاي واالساتثناء متلا :والمساتثنو
نحو اولناي ماا حضار الق ُ
والمسا ااتثنو من ا ا متفقا ااان فا ااي الدا اان  ،فا ااالرادل اإلتبا اااع والنلا ااب ضا ااعيف( ،)4وعنا ااد
االسااتثناء بهااا يكااون حكمهااا حكاام المسااتثنو الوااااي بعااد (إالَّ)

()9

لمااا
مداارور ((سنهااا ا

َّ
َّ
فدعا:
ْ
واعت مواي (إال) و(إال) حرف مبني ،و(،ير) اسم ودب أن يكون لها إعرابُ ،
اب ال ااذ يك ااون عل ااو االس اام ال ااذ يك ااون بع ااد (إالَّ) ،ودع اا :م ااا بع اادها
إعرُابه ااا اإلعا ار َ
م فوضاعا باإلضااافة سنهااا اساام يقباا :اإلضااافة فااوفَّو بمقتضااو االساامين))
ذلااك لاابيهة با ا (إالَّ) إذا واعاات مواااي (،ياار) فااي الولاافية دعاا :إع اراب مااا بعااد (إالَّ)
()6

فهااي فااي

إع اراب (،ياار) نفس ا  ،كمااا أن (ال) إذا واعاات مواااي (،ياار) دعاا :إع اراب مااا بعاادها
 -1أوضل المسالك 9ي  ،943وانظري الحالية 3ص .943
 -9السابق نفس .
 -3أوضل المسالك 9ي .944
 -4السابق نفس ولرك التلريل 1ي .361
 -9المفل:ي  ،68ولرك الدم9 :ي .998
 -6اإليضاك في لرك المفل1 :ي .339
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إعاراب (،ياار) المتناااع اإلضااافة ،فيقااو:ي دئاات ال راكبااع وال ضااارباع ،والتقااديري ،ياار
ٍ
ر ٍ
ضارب( )1وعلي او :أبي اسسود الدؤلي()9ي
اكب وال
ف لفيت ا ا ا ا ا ا ُ ،يا ا ا ا ا ا َار مسا ا ا ا ا ااتعتَب

ذاكر الل ِ إالَّ اليال
وال َ

()3

ونظير ذلك أيضاع حروف الدر ،فقد أوداب العما :للعاما :الاذ ابلهاا تساليطها
اررت بزي ٍاد
إياه علو المدارور بهاا ولاذا ال يمتناي العطاف عليهاا بالنلاب ،فيقاا:ي م ُ

وعم اعر( .)4فكما واي اإلعراب في موضي حرف الدر واي اإلعراب علو (،ير) ،إال

أن لادف في أحد الموضعين معرباع فعما :فاي لفظا وفاي ان ار مبنيااع معما :فاي
موضع (.)9
والحقيقااة َّ
أن انتلاااب (،ياار) نفسااها ه او ماان ابياا :العارَّيااة سن اسلاا :فيهااا
وتحماا :اإلعا اراب م اان دهااة ثاني ااة ،إال أن م ااا بعاادها ال ااذ  ،اادا
االساامية ما ان ده ااة
ُّ
َّ
سن ا مضاااف أل االع لااذا
االدر ا
مسااتثنو بتقااارض (،ياار) الوظيفااة مااي (إال) ل ا  :با ا
دعاا :اإلع اراب الااذ يسااتحقا فااي اسلاا :ل اوال هااذا االنل ا ا :بااالدر علااو (،ياار)
نفسااها علااو ساابي :االسااتعارة( .)6وال ود ا لل ا أر الااذ اااا :ب ا اباان الباااذش بدعل ا

نلب (،ير) عائداع إلو أنها لابيهة باالظروف المبهماة فاي اإلبهاام ذلاك َّ
أن أساماء
 -1اإليضاك في لرك المفل1 :ي .339
 -9ديوانا ا ا ا ا ي ق ،3ب ،9ص .94وانظ ا ا ا ااري م ن ا ا ا ااي اللبي ا ا ا ااب( 390/ط.دار الفك ا ا ا اار) و 909 ،109/6
(ط .الكويت) والملادر ثمة.

 -3اإليضاك في لرك المفل1 :ي .339
 -4االست ناءي .339
 -9السابق نفس .
 -6لرك الكافية 1ي 9ي .338
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كثي ارةع تقااي فااي دائ ارة اإلبهااام ولاام تُْنلااب تلاابيهاع بااالظروف المبهمااة ذلااك أن مدا َّارد
االتفاق في اإلبهام ال يعني االتفاق في علة النلب.

فالحركااة التااي علااو (،ياار) هااي لمااا بعاادها فااي الحقيقااة ،ودعلاات علااو (،ياار)
علااو ساابي :االسااتعارة ،فهااي – أعنااي ،ياار – كالواسااطة النتلاااب مااا بعاادها علااو
الحقيقااة .ويعضااد ذلااك د اواز العطااف علااو محاا :مااا أضاايفت إلي ا (،ياار) ،نحااوي
سن معناااه فااي
ارو ،برفااي (عماارو) عطف ااع علااو محاا( :زيااد) ا
داااءني ،يا ُار زيااد وعما ٌ
يد(.)1
الحقيقةي ما داءني إال ز ٌ
واااد أداااز الف اراء دعاا،( :ياار) مبنيااة علااو الفااتل فااي االسااتثناء مطلق ااع س اواء
أضيفت إلو معرب أم مبني لللب بينها وبين (إالَّ) الحرفية .وهو أر منسوب إلو
الك ااوفيين عام ااة .ويمن ااي البلا اريون بناءه ااا سن فيه ااا عارضا ااع ،ي اار الزم ف ااال يعت ا ااد
با ا ( ،)9ويدي اازون بناءه ااا ف ااي حال ااة إض ااافتها إل ااو مبن ااي فحس ااب ،وها او ا ااوِّ :
يؤي ااده
تمَمتتنَفتتزٍَْي ْومئِ تذٍَ
السااماع ،فقااد اا أر اباان كثياار ونااافي وأباو دعفاار اولا تعااالوي و ُهت ِ
ِآمنُونَ[ النما:ي  ]98ببنااء (ياوم) علاو الفاتل إلضاافة االسام إلاو اسام ،يار ماتمكن
وهاو (إ ْذ) ،ومثلا ااراءةي ِ إنا تهَُلحت ِّ
نطقُتتونَ[ الااذارياتي  ]93ببناااء
َممْثْتتلَمتتاَأنا ُك ت ْمَت ِ
تق ِ
مث ):علو الفتل ،وهي اراءة ابن كثير ونافي وابن عامر وأباي دعفار .ونظيار ذلاك
( َ
في اللعر او :اللاعري
الرسو :وال أر
لعثاء
رددنا ل
َ
َ

كيوم ٍئذ ليئاع تَُراد رسائلُ
َ

()3

فا ا (،ياار) ،و(حااين) و(يااوم) و(مثاا ):أسااماء مبهمااة تبنااو ((إذا أضاايفت إلااو
المبني سنها تكتسي من البناء َّ
سن المضاف يكتسي من المضاف إلي ما في مان
التعريف والتنكير.)4())...
 -1لرك الكافية 1ي 9ي .993
 -9اإلنلافي  ،993ولرك الكافية 1ي 9ي .993

 -3اإلنلافي .980
 -4اسمالي اللدرية 9ي .603
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فمماا ساابق ن لاص إلااو أن التقاارض باين (إالَّ) و(،يار) ال يعنااي التطاابق فيمااا
أن بينهما فروااع ِّ
بينهما من أحكام تطابقاع تاماع ذلك َّ
متعددة ،منهاي
 -1أن (،ير) يولف بها حيث يمتني االستثناء ،و(إالَّ) علو النقايض مان ذلاك
ال يولف بها إال حيث يلل االستثناء بها.
 -9امتناع حذف مولوف (إالَّ) وااامة اللفة مقام .
 -3التنااض في الداللة بينهما.

 -4أن مااا بعااد (إالَّ) هاو المقلااود باالسااتثناء وهاو مناااط الحكاام .أمااا (،ياار) فقااد
يقلد ما بعدها بالحكم ،واد تكون (،ير) نفسها مناط الحكم.

 -9أن ك ا ا اا :موض ا ا ااي د ا ا اااز فيا ا ا ا االس ا ا ااتثناء ،ب ا ا ا ا (إالَّ) د ا ا اااز االس ا ا ااتثناء فيا ا ا ا
با ا (،ياار)( ،)1ولااي العك ا لااحيحاع ذلااك أن (إالَّ) حاارف ،و(،ياار) اساام،
تلرفهم في الحروف.
وتلرفهم في اسسماء أكثر من ُّ
ُّ
 -6يمتني تفري (إالَّ) في اإلثبات ويدوز ذلك في (،ير).

 -3ال تتطابق (إالَّ) و(،ير) في االستثناء تمام التطابق(.)9

 -9االستثناء با (،ير) روج علو اسلا :فتكاون فاي ذلاك محمولاة علاو (إالَّ)،
والولف با (إالَّ) روج بها علو اسل :وحم :لها علو (،ير) علاو سابي:
التضمن أو المضارعة(.)3
ُّ
 -8تدااوز م ارعاااة اللفااظ أو المعنااو فااي العطااف علااو مداارور (،ياار)( ،)4فيدااوز
ٍ
وعمرو ،بدر(عمارو) عطفااع علاو لفاظ (زياد)
أن يقا:ي ما اام القوم ،ير ز ٍيد
وعمرو ،بالرفي حمالع علو محل .
ويدوزي ما اام القوم ،ير زيد
ٌ

 -1الكتاب 1ي  ،334والمقتضب 4ي  ،499ولرك المفل9 :ي .99
 -9معاني النحو9ي .998
 -3المقتضب 9ي .918
المقرب 1ي  ،139واالست ناءي .339
 -4لرك الدم9 :ي  ،998و َّ
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تضمناع.
نلاع ،و(،ير) تفيده
 -10أن (إالَّ) تفيد القلر َّ
ُّ
 -11تتف ا ااق (،ي ا اار) و(إالَّ) ف ا ااي أن حكمهم ا ااا واح ا ااد ف ا ااي إف ا ااادة القلا ا اريني ال ا اار
المولوف علو اللفة والر اللفة علو المولوف(.)1

 -1اإليضاكي .130
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المصادر والمراجع
 .1القران الكريم.
 .9اإل،فا:ي الفارسي (ت  333ها) ،تحقيق د .عبدالل عمر الحااج إباراهيم ،ط،1
المدمي الثقافي ،أبو ظبي1494 ،ها9003 /م.
 .3إمالء ما َّ
من ب الرحمني العكبر (ت  616ها) ،حققا إبا ارهيم عطاوة عاوض،
مطبعة ملطفو البابي الحلبي ،القاهرة1398 ،ها1868/م.
 .4اإلنلااافي عب ااد الاارحمن اسنب ااار (ت  933ه اا) ،دار إحي اااء الت اراث العربا اي،
مطبعة المكتبة التدارية ،القاهرة ،بال تاريز.
الد َنا ا ااد
 .9اإلاليا ا ااد (لا ا اارك المفلا ا اا):ي تا ا اااج الا ا اادين أحما ا ااد با ا اان محما ا ااود عما ا اار َ

(ت  300ه اا) ،تحقيااق ود ارسااة د .محمااود الاادرويش ،ط ،1مطبوعااات دامعااة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 1493 ،ها 9009 /م.

 .6اإليضاااك فااي ل ارك المفلاا:ي اباان الحادااب (ت  646ه اا) ،د .إب اراهيم محمااد
عبدالل  ،ط ،1دار سعد الدين ،دملق.9009 ،
 .3أوضل المسالكي ابن هلام اسنلار (ت  361ها) ،لرح محمد محي الدين
عبد الحميد ،المكتبة العلرية ،ليدا ،بيروت1490 ،ها1888 /م.
 .9اسزهي ااة ف ااي عل اام الح ااروفي عل ااي ب اان محم ااد النح ااو الها ارو (ت  419ها اا)،
تحقيق عبد المعين ملوحي ،مدمي دملق1381 ،ها1831 /م.
 .8اإلنلافي عبد الرحمن اسنبار (ت  933ها) ،تحقيق محمد محي الدين عباد
الحمياد ،دار إحيااء التاراث العرباي ،طبعاة ملاورة عان الطبعاة الرابعااة1390 ،
ها1861 /م.
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.10

البحر المحيطي أبو حيان اسندلسي (ت  348ها) ،مطابي النلر الحديثاة،
الرياض.

 .11البح اار المح اايط ف ااي أل ااو :الفقا ا  ،با ادر ال اادين محم ااد ب اان به ااادر الل ااافعي
(ت 384ه اا) ،حا ااررهي عبااد القااادر عبدالل ا العاااني ،رادع ا د .عماار سااليمان
وزرة اسوااف واللؤون اإلسالمية ،الكويت1413 ،ها1889 /م.
اسلقر ،ا
 .19البرهان في علوم القراني بدر الادين محماد بان عباد اللا الزركلاي (ت346
ها) ،تحقيق محمد أبو الفض :إبراهيم ،دار عالم الكتب ،الرياض1494 ،ها/
9003م.
 .13التركياااب االسا ااتثنائي فا ااي الق ا اران الك ا اريمي ربيعا ااة الكعبا ااي ،ط ،1دار ال ا اارب
اإلسالمي ،بيروت1883 ،م.
 .14التسهي:ي ابن مالك (ت  636ها) ،حقق وادم ل محماد كاما :بركاات ،ط،1
دار الكاتب العربي للطباعة والنلر ،القاهرة1399 ،ها1869 /م.
 .19التطااور النحااو لل ااة العربيااةي باردلت ارس ار ،تردمااة د .رمضااان عباادالتواب،
مكتبة ال اندي ،القاهرة ،ط1493 ،4ها9003/م.
 .16تفسير ابن كثيري ابن كثير (ت  334ها) ،دار الفكر ،بيروت1401 ،ها.
 .13ثم ااار الل ااناعةي أبا او عبداللا ا الحس ااين ب اان موس ااو ال اادينور (ت ق 4ها اا)،
د ارس ااة وتحقي ااق د .ال ااد الفاض اا ،:مط ااابي دامع ااة اإلم ااام محم ااد ب اان س ااعود
اإلسالمية ،الرياض1411،ها1881/م.
 .19حالااية اللاابان علااو لاارك اسلااموني علااو اباان مالااك ومع ا لاارك الل اواهد
للعيني ،القاهرة ،بال تاريز.
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 .18الدااامي سحكااام الق اراني القرطبااي (ت  631ها ا) ،نس ا ة ملااورة عاان طبعااة
دار الكتب ،بال مكان وال تاريز.

الس اايد البطليوس ااي (ت  991ها اا) ،تحقي ااق د .مل ااطفو إم ااام،
 .90الحل اا:ي اب اان ِّ
القاهرة1838 ،م.

 .91رلف المباني في لرك حروف المعانيي أحمد بن عبدالنور المالقي
 309ها) ،تحقيق د .أحمد محمد ال َّراط ،دار القلم ،دملق.

(ت

 .99د ارسااات سساالوب القاران الكاريمي محمااد عبااد ال ااالق عضاايمة ،دار الحااديث،
القاهرة ،كتب مقدمت .1839

ادر الملااوني أحمااد باان يوسااف المعااروف بالساامين الحلبااي (ت 396ه اا)
 .93الا ا
تحقيق د .أحمد ال َّراط ،ط ،1دار القلم ،دملق1414 ،ها1884 /م.
 .94ل اارك التلا اريل عل ااو التوض اايلي الل اايز ال ااد اسزه اار (ت  809ها اا) ،دار
الفكر ،بال تاريز.

 .99لاارك الكافيااةي الرضااي اسسااتراباذ (ت 336ه اا) ،ج 1وج 9تحقيااق د.حساان
الحفظااي ،ج 3وج 4تحقيااق د .يحيااو بلااير الملاار  ،ط ،1مطااابي دامعااة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1414 ،ها1883 /م.

 .96لرك اللميي أبو الحسن علي بن الحسين البااولي (ت  943ها) ،حقق

د.إبراهيم أبوعباة ،ط ،1دامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض،
1411ها1880/م.

 .93اللااحبيي اباان فاار (ت  389هاا) ،حققا الساايد أحماد لااقر ،دار إحياااء
الكتب العربية1833 ،م.

 .99عمدة الحفاظي أحمد بن يوسف المعروف بالسامين الحلباي ( 396هاا) ،عاالم
الكتب ،ط ،1بيروت1414 ،ها1883/م.
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 .98الفوائد والقواعادي عمار بان ثابات الثماانيني (ت  449هاا) ،د ارساة وتحقياق د.
عب ا ا ا ا ااد الوه ا ا ا ا اااب محم ا ا ا ا ااود الكحل ا ا ا ا ااة ،ط ،1مؤسس ا ا ا ا ااة الرس ا ا ا ا ااالة ،بي ا ا ا ا ااروت،
1499ها9009/م.
 .30اض ااايا الدمل ااة ال بري ااة ف ااي كت ااب إعا اراب القا اران ومعانيا ا ي د .مع اايض ب اان
مساعد السوفي ،ط ،1بال مكان للطبي1403 ،ها1893/م.
 .31الكلافي الزم لر (ت  939ها) ،دار المعرفة ،بيروت ،بال تاريز.
 .39الكوكااب الاادر ي دمااا :الاادين اسساانو (ت  339هاا) ،تحقيااق
عواد ،دار عمار للنلر والتوزيي ،عمان1409 ،ها1899/م.
محمد حسن َّ

د.

 .33اللم ااي ف ااي العربي ااةي اب اان دن ااي (ت  389ها اا) ،تحقي ااق حام ااد الم ااؤمن ،ع ااالم
الكتب ومكتبة النهضة العربية ،ط1409 ،9ها1899 /م.
 .34مباحث التا ليص عند اسلوليين والنحاةي د .محمود سعد ،منل ة معارف
اإلسكندرية1833 ،م.
 .39معا ا ا اااني الق ا ا ا اران واع ارب ا ا ا ا ي أب ا ا ا او إسا ا ا ااحاق إب ا ا ا اراهيم با ا ا اان السا ا ا اار الزدا ا ا اااج
( 311هاا) ،لاارك وتحقيااق د .عبااد الدلياا :لاالبي ،ا اارج أحاديثا علااي دمااا:
الدين محمد ،ط ،1دار الحديث ،القاهرة1414 ،ها1884/م.
 .36مع ا ا ا ا ا ا ا اااني النح ا ا ا ا ا ا ا ااوي د .فاض ا ا ا ا ا ا ا اا :الس ا ا ا ا ا ا ا ااامرائي ،ط ،9عم ا ا ا ا ا ا ا ااان ،اسردن،
1493ها9003/م.
 .33م نااي اللبياابي اباان هلااام اسنلااار (ت  361ه ا) ،حققا د .مااازن المبااارك
وعل ااي حم ااد اللا ا  ،ط ،9بي ااروت1838 ،م ،طبع ااة المدلا ا
والفنون ،الكويت ،السلسلة التراثية (9000،)91م.
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ال ااوطني للثقاف ااة

 .39المفا ا ا ا ااردات فا ا ا ا ااي ،ريا ا ا ا ااب الق ا ا ا ا اراني الحسا ا ا ا ااين با ا ا ا اان محما ا ا ا ااد اسلا ا ا ا اابهاني

(ت  903ه ا اا) ،أعا ااده للنلا اار د .محما ااد أحما ااد لا ااف الل ا ا  ،مكتبا ااة اسندل ا او
الملرية ،القاهرة.1830 ،

 .38المفلا ا اا :فا ا ااي علا ا اام العربيا ا ااةي أب ا ا او القاسا ا اام محما ا ااد با ا اان عما ا اار الزم لا ا اار
(ت  939ها) ،ط ،9دار الدي ،:بيروت ،بال تاريز.
 .40المقتضبي المبرد (ت 999ها) ،حقق المرحوم محمد عبدال الق عضيمة،
عالم الكتب ،بيروت 1399 ،ها.

 .41المل َّ ص في ضبط اوانين العربيةي ابن أبي الربيي (ت 699ها) ،حقق د.
علي بن سلطان الحكمي ،ط  ،1بال دار نلر 1409 ،ها1899/م.
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