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 يف النحو العربيو)َغري( ()إاّلبني  (1)التقارض

 (2)د. وليد محمد السراقبي

أما الحروف فهي  .واالسمية، والفعلية بين الحرفية،أدوات االستثناء تتوزَّع   
وأماا ، وساواء ،ويقاا:ي َمْيادَ  ،وَبْياد ،(3)وأماا اسساماء فهايي ،يار، وساو  .و)لمَّاا(( )إالا 

                                         

ماناة العلمياة وتقادير دهاود ان ارين أن ألاير إلاو أنناي وافات بعاد االنتهااء مان إعاداد تفرض عليا اس -1
 ييهذا البحث، وبعد إلارة أحد المحكِّمين الفضالء علو عناوين دراسات تحم: هذا العنوان، وه

ظاااهرة التقااارض فااي النحااو العربااي للدكتور)أحمااد محمااد عبااد اللاا (، اسسااتاذ المساااعد فااي كليااة الل ااة  -أ
لعربية في الدامعة اإلسالمية في المدينة المنورة. وهاي دراساة مقتضابة تقاي  فاي علار لافحات لاي  ا

 إال. وواي الحديث عن التقارض بين )إال( و)،ير( في حدود لفحة واحدة.

ظاهرة التقاارض فاي القاران الكاريم للمدرساة المسااعدة )ساوزان عباد الواحاد عباد الدباار(، وهاي دراساة  -ب
(، وهاي دراسااة متاا  رة 9008لاة دامعااة اسنبااار للعلاوم اإلسااالمية، العادد الثالااث، لعااام )منلاورة فااي مد

كثيااراع 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 

لو دانب ذلك فقط التقااء فاي ،يار موضاي)و(. ولام يلار المحكِّام ودادت بينهاا وباين الدراساة اسولاو . وا 
 الفاض: إلو هذه الدراسة.

 ظاهرة التقارض في الدر  النحو  لا )عبد الل  أحمد داد الكريم حسن(، ولم أاف عليها. -ج

تان اسوليااان فحسااب، فانهمااا لاام ومااي تقاادير  للدهااود المبذولااة فيمااا اطلعاات علياا  منهااا، وهمااا الدراساا  
قاااع، وااتلاار  ا علااو ألااياء عامااة ال ت فااو علااو أحااد ماان المهتمااين بالعربيااة  تتتناااوال القضااية  تناااوالع معما

 ولذلك أضربت عن المقارنة بينهما وبين دراستي، فلن ي فو علو ذ  عينين بوُن ما بينهما.

ان أنهاا اريباة اللاب  أما الدراسة الثالثة فقد أعياني الحلو: عليها  حتو ع ن طريق )اللابكة(، وأ مِّ
 الاااة بااااسداتين اللتاااين  عنوانهاااا أنهاااا عاماااة فاااي هاااذه الظااااهرة،  وليسااات يياااوحإذ  بالدراساااتين اسولاااين 

لة.   للُتهما بالدراسة المفلا

 مدرِّ  النحو واللرف في كلية انداب الثانية، حماة، سورية. -9

 .  381ي 4المقتضب  -3
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الحرفياة فهاي حالاا، و متارداد باين الفعليَّاة  ووأما ما هااسفعا: فهيي لي ، وال يكون، 
 .(1)و ال، وعدا

محماو: عليهاا،   باأما الباب واسل: في ، ))و،يُرها مما ُيْستثنو  (إالا )وتعدُّ 
ماا ماا اساتعم: فاي اسسالوب العرباي مان أدوات اساتثناء إنا ف ومردود فاي المعناو إليهاا

ا أكثاار أدوات االسااتثناء فااي الكااالم وهااذا مااا دعلهاا  حماا: فااي معناااه ووظيفتاا  عليهااا
رت فاي القاران الكاريم فاي   العربيِّ لعره ونثره  ،ساتمئٍةٍ  وثاالث وسابعين اياةفقد تكرَّ

ثاام  ،التااي تكااررت فااي مئااة وثااالث وثالثااين ايااة (هااا فااي كثاارة االسااتعما: )،ياارتوتل
كثار أو ، (9)و منهماا فاي موضاعينولافقاد وردت اس ،(إالا )التي بمعنو  (لمَّا)و (حالا)

كاان مديئهاا فاي  (،يار)كانات اساتثنائية فاي حاين أن  (إالا )انيات التاي وردت فيهاا 
فقااد داااءت اسااتثناء فااي اااراءات بعينهااا ماان دون أن  ،أكثاار انيااات نعتاااع ال اسااتثناء

                                         

. ولاااام يااااذكر 334ي 1، ولاااارك الكافيااااة 339، 331، وثمااااار اللااااناعةي 333، 398ي 1الكتاااااب  -1
د ااو: )ماااا(  –تبعااااع لااذلك-ساايبوي  ولاايو   ماان ابلااا  )حالااا( إال فااي عاااداد حااروف الداار ومنعااوا 

الملااادرية عليهاااا. وعااادَّ سااايبوي  د ولهاااا علاااو )حالاااا(  رودااااع عااان سااامت الكاااالم العرباااي. إال أنَّ 
 عليها اعتماداع علو او: اس ط:ي  المت  رين أدازوا د و: )ما(

 رأياااُت النااااَ  ماااا حالاااا اريلااااع 
 

 فانَّا نحن أفضُلهم ِفعاال  
 

ي ))أسااامة أحاابُّ النااا  إلاايَّ مااا حالااا فاطمااة((. انظااري -لاالَّو اللاا  علياا  وساالم-وعلااو اولاا  
 -  وساالملاالَّو اللاا  علياا-، فلعاا:َّ ساايبوي  لاام يبل اا  اااو: النبااي 94، وألااو: النحااوي 333ي 1الكتاااب 

 واو: اس ط:. 

اا( فاي موضاعيني اسو:  ،عليا  الساالم ،في سورة يوساف في موضعين، وردت )حالا( -9 ووردت )لمَّ
ي التركيب االستثنائي في القاران . انظر4والثاني في سورة الطارق، اية ،39اية  ،في سورة الز رف

 .139الكريم/
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ة سداء وظيفاة يَّ راءات السبعفي كتب أعاريب القران بتعيُّنها في القيقو: أحٌد من مؤلِّ 
  .هم لها في معرض الحديث عن الولف بها االستثناءضعرُّ ولذا كان ت  االستثناء

ألا: فاي بااب  (،يار)و -مان ابا:كماا ذكرناا -( أل: في بااب االساتثناء إالَّ ) اف   
تها اسلالي الاذ  وضاعت عليا  أنَّ ك: واحادة منهماا ااد ت ارج عان سامْ  إالَّ  ،النعتيَّة

 (إالَّ )فت ارج  ،لداللياةا هااووظيفت اإلعراباي فت  ذ من اس ر  حكمها ،واستعملت في 
 (،يار) وظيفتها فاي النعتيَّاة، وت ارجو  (،ير)معنو  فتؤد  عن أللها في االستثناء

 ووهاا ،فااي االساتثناء (إالَّ )عان ألا: وضااعها فاي أداء وظيفااة النعتيَّاة لتااؤد  وظيفاة 
اا و:امااا ساانح ة للكلااف عاان اسلااو: والضااوابط ولااافااي مح -إنا لاااء اللاا -ي  تقلِّ

مااان وراء هاااذا التقاااارض الاااوظيفي والاااداللي باااين هااااتين اسداتاااين والمقالاااد التاااي تك
ة  . الَّ

فاااي الل اااةي اإلعطااااء واس اااذ. دااااء فاااي مقاااايي   التقاااارظ ( أوloanوالتقاااارض )
ي ))والَقْرض ما تعطي  اإلنسان من الما: لتُْقضاه.... ويقا:ي إنَّ فالناع وفالناع (1)الل ة

معنااو هااذا أن كاا:  حب ، وكاا نَّ مااا علااو لااايتقارضااان الثناااء إذا أثنااو كاا:ُّ واحااد منه
واحٍد منهما أاارض لااحب  ثنااءع كقارض الماا:((. فاالمعنو الل او  ياد:ُّ علاو تبااد: 
الطرفين العطاء حقيقة أو مداازاع. وياراد با  الاطالحاع اساتعارة إحاد  الكلمتاين حكام 
كلماااة أ ااار  فتعامااا: معاملتهاااا. وتقاااارض اسحكاااام فيماااا باااين اسلفااااظ أحاااد اسلاااو: 

 .(9)اسسلوبية التي تضفي علو التركيب العربي حسناع ومالحة

                                         

 والملباك المنير، واللسان والتاج )ارض(.(، وانظري اللحاك، 39و 31ي 9مقايي  الل ة )ارض  -1

 وما بعدها.  819م ني اللبيبي  -9
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بقياااة اسدوات محمولاااة و ألااا: أدوات االساااتثناء  (إالَّ )عرفناااا مااان ابااا: أنَّ  لقاااد 
 إالَّ  ،داءت في القران الكريم فاي أكثار المواضاي التاي وردت فيهاا و ذلكوعل ،عليها

فاااي  (،يااارُ )عْت لااا  أنهاااا دااااءت نعتااااع فاااي دملاااة مااان انياااات فااا دَّت باااذلك ماااا ُوِضااا
  يوهذه انيات هي .اسل:

1- َ ةٌََول اَآِله  َفِيِهم  ت اَإلاَك ان   [ 99ي 31 اسنبياء] اللاهَُل ف س د 

9- َد اء ل ْمَي ُكنَلاُهْمَُشه  ُهْمَو  اج  َأ ْزو  َي ْرُمون  الاِذين   [ 6ي 94]النور  أ نفُُسُهمََْإلاَو 

3- َْي َش  ِفْظن اه اَِمنَُكل ِ ح  ِجيمٍَو  عِتينٌََط اٍنَرا اٌَُّمن َف ت تْع ه تهَُِشته  َالساتْم    َ ِنَاْستت ر  م   إِلَا
 [ 19و 13ي 19الحدر ]

4- َ ٍ ق  َأُْخِرُجواَِمنَِدي اِرِهْمَعِغ ْيِرَح  عنن اَاللاهََُإِلاَالاِذين   [ 40ي 99الحج ]  أ نَي قُولُواَر 

9- َ اِهيُمَل َإِْعر  إِْذَق ال  ق ْوِمتو  تاَت ْهعُتُدونَ عِيتِهَو  ما اءَم ِ نِت َف نِناتهََُإِلاََِهَإِنانِت َع تر  الاتِذ َف ط ر 

ي ْهِدينَِ  [ 93و 96ي 43الز رف ] س 

6- ََِالَِالاذ ع ائِر  َك  َي ْجت نِعُون  َين  اِح   اْلف و  مَ َإِلاَمْثِْمَو   [ 39ي 93الندم ] اللام 

و ولااسانياة  وكانات ،موضاي  االف باين المعاربين كانات انيات المتقادماتف
نعتااع.  (ِإالَّ ) بين النحااة ومعرباي القاران الكاريم علاو مدايء والع اهي اللاهد اسكثر تد

عرابهااا اباا: أن ننتقاا:  ويحساان بنااا أن نماارَّ علااو انراء الم تلفااة فااي تودياا  انيااات وا 
  .في أداء وظيفتها في نعت ما ابلها (،ير)علو  (ِإالَّ )إلو لروط حم: 

فاي انياة  (ِإالَّ )و،يارهم دعا: أعارياب القاران الكاريم  كتاب ودب النحاة ومؤلفاأو 
الرفاي علاو البدلياة مماا  منعواو  ،نلب ما بعدها علو االستثناءومنعوا  ،و نعتاع ولاس

 ،زياادٌ  ِإالَّ سااار القااوُم  ياااولهم بمنزلتهااا فااي القااو: بالنعتيااة  ِإالَّ فلاام يبااق  ،كااذلك ابلهااا
علاا  ودأداااز النلااب علااو االسااتثناء  لرمااانيا كاانَّ ول .سااار القااوم ،يااُر زياادٍ  يبمعنااو
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ااااني مااارون ااااو:، وأنكااار ابااان عَ كاالساااتثناء الموداااب، وبااا  ااااا: الثماااانينيا  ألااادا  الرما
  .(1)اإلنكار

  يإلو اسسباب انتية في هذه انية (ِإالَّ )ويعود منعهم النلب فيما بعد 

 نفااايالمؤداهاااا  -عناااد بعضاااهم-وانياااة  ،َساااْلُب حكااام ساااابق وأن االساااتثناء هااا (1
نعتااااع  (ِإالَّ )لااذا لااالَّ دعاا: و   واالسااتثناء ماان النفاااي إثبااات ومااان اإلثبااات نفااايٌ 

  .(9)نفيال فيبمنزلتها 

 عناد–ذلك أنَّ المعنو   د المعنوفس  (3)لب لفظ الداللة علو االستثناءنُ إذا  (9
 ،لفسادتابيانهم  موداوداع  -تعاالو- لاي  اللا ُ  كاان فيهماا الهاةٌ  ولا ييلبل -ذلك

وهاذا  ،حلا: الفساادا كان موداوداع معهام لَما ول -تعالو-الل   وهذا يستلزم أن
الملاااركين الاااذين ذهباااوا إلاااو أن انلهاااة كلهاااا  عناااد مااارادالمعناااو ال بالاااذات وهااا

  .-اع كبيراع تعالو الل  عن اولهم علوَّ -مودودة ومنها الل  

دماي منكَّار -فاي هاذه انياة–المساتثنو و  ،مان عماوم ِإالَّ االستثناء ال يكون أنَّ  (3
  .(4)فال يللُّ االستثناء من  ل  عموم الف

فكماا تكااون  ،دعلهااا لابيهة بااالنفي انياة فاي الااذ  أدَّتا  )لااو( أن معناو اللارط (4
    .(9)في النفي نعتاع داز أن تكون ههنا نعتاع  (ِإالَّ )

                                         

 [.   339]نقالع عني االست ناءي 403و 406لرك الكتابي  -1

 . 399الفوائد والقواعدي  -9

مالء ما منَّ ب  الرحمن 346االست ناء في أحكام االستثناءي  -3  .  68ي 9، وا 

 .  68ي 9إمالء ما منَّ ب  الرحمن  -4

 . 3ي 99الفوائد والقواعدي  -9
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إلاااو أماااريني لاااناعي، فاااي انياااة الماااذكورة  امتنااااع الرفاااي علاااو البدلياااة يعاااودو 
 ،باادا: فااي المودااباإل يلاالال و ب موداا (ِإالَّ )مااا اباا:  فاا نَّ  اللااناعيأمااا  .وداللااي
 تلااالا وال  ،(1)لااي  نفيااااع ال تمتناااي معاا  البدلياااة -لااي  مودبااااع لااارفاع  وهاااو-واللاارط 

يمتناااي   سنااا ،يااار داااائز  -ههناااا-االساااتثناء، واالساااتثناء  فيااا  دااااز ماااافيالبدليَّاااة إال 
وأمااا . (9)  عمااوملااي  لاا روهااي دمااي منكَّاا- (الهااة)فااي  (اللاا لفااظ الداللااة ) د ااو:

ذلاك   تاداللا  لفسا ِإالَّ  لقو: بالبدلية يدعا: تقادير انياةي لاو كاان فيهماااالدالليُّ ف نَّ 
ااماة الباد: مقاما أن الباد: علاو نيا: النحااة أن من ألاو   ووي اد .ة حاذف المباد: وا 

كاان فيهماا  لحَّت البدلية لدااز أْن يقاا:ي لاوإذ لو   اع فاسدالتقدير  المعنو علو هذا
 المذكور انفاع.  اسل:اللُ ، بحذِف المبَد: من  تملاياع مي  الَّ إِ 

انيااة فااي معنااو  سنَّ   فااي انيااةالبدليااة ماان تدااويز بعضااهم أمااا مااا ذهااب إلياا  و 
  يوهذا رأ  ضعيف ل سباب انتية ،فيهما إال الل  ما يوالتقدير ،النفي

، )لاو( االمتناعياة في انية نفي معناو  متا تم مان وداود أداة اللارط أنَّ النفيَ  (1
 ِإالَّ  وال ُيعطو حكم  لريل في اللفظالنفي الُيعام: معاملة المعنو  ال  والنفي

وأااااا:ُّ ) ،(الَّمااااا) ي،ياااار مقيسااااة مااااي كاااا: ماااان محفوظااااةمسااااموعة  فااااي أساااااليب
زياداع يمتناي ،يار  ِإالَّ أباو القاوُم  يعناد اولنااف .وما يتلرف منا  ،(ووَأب )،(رد:ٍ 

 ل كان النفي المعنو   وفل ،لدملة منفية في المعنواو  ،النلب علو االستثناء
ولاابي  بااذلك  .زياادٌ  ِإالَّ أبااو القااوُم  يأن يقااا: اللااريل للاالَّ حكاام النفااي اللفظاايا 

                                         

  .  399ي 1، ولرك الكافية 409ي 4المقتضب  -1

9-  :  . 399ي 1، ولرك الكافية 330ي 1اإليضاك في لرك المفلَّ
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َْْ يحمااا: الزداااادي التحضااايض فاااي اولااا  تعاااالو ن تتت َق ْري تتتةٌَآم  ْْ ك ان تتت  ف ل تتتْولَ 
ََإِلاَاإلباادا: فااي  -تبعاااع لااذلك-[ علااو معنااو النفااي ف داااز 89ي يااون ] قتتوم 

واللواب مني إدراء اللرط والتحضايض فاي داواز اإلبادا: والتفريا   ،يونس
  .(1)مدر  النفي لعدم ثبوت 

لماا امتناي كاان كاذلك  وول ،لكان معناها معنو االستثناءلحَّت  لوالبدليَّة  أن (9
ساكت سن االساتثناء إذا   ،يار مساتقيم المعناوو  ،بالنلب (الل َ  ِإالَّ ) يأن يقا:

سنَّا  ال   زياداع  ِإالَّ داءني رداٌ:  يُيقا:ال   ذلك أن  ا بعده فيما ابل عن  د : م
فكااذلك ال يسااتقيم أن  ،بياانهم )زيااد( لااي ردااا:  مداايءماان تقرياار ترلاال فائاادة 
العلااة فااي امتناااع  فماادار. (9)((اللااَ  بالنلااب ِإالَّ كااان فيهمااا الهااٌة  و))لاا تقااو:ي

  هاذا الناوع مان االساتثناء ثا:فاي م النلب علاو االساتثناء عادم تحقُّاق الفائادة
فاال معناو  معناو لا . ذلك أنا  اساتثناء مان مدهاو: واالساتثناء مان مدهاو: ال

ذلاك أنا  لاي  بمسات رب   رداالع  ِإالَّ لقاو: القائا:ي دااءني القاوُم  -عناد النحااة-
وال  ،بااا  إباااالة فائااادة مااااياااراد م إنَّماااا والكاااال ،ت لُّاااف واحاااد مااانهمو مدااايء ااااوم 

  اااااالف القرافااااايلكااااان و  .(3)ت ليلاااااهاأو بنعااااات النكااااارة  ِإالَّ  الفائااااادةتتحقاااااق 
مااان الفائااادة اإلبال،ياااة التاااي يمكااان  ال ي لاااوهاااذا االساااتثناء فااارأ  أن الماااانعين 
 يفاااذا اياا: .مضاامون الكااالم رفااي التااوهم عاان ي وهااوولاالدانااب التاادحلاارها ب

مان  (زياداع )سن الساامي ااد يتاوهَّم أنَّ   زياداع فالفائادة فيا  اويَّاة ِإالَّ داءني رداٌ: 
زعاااج، وفااي هااذا تبكياات ،دملااة الردااا: انتااين اتلاات  ياياا: ووكااذا اسماار لاا وا 

نماا اساتُ  (زياد) زيداع لام يعادَّ  ِإالَّ رداالع  انتفااء بقائا  فاي  فيدمقتاوالع باين الرداا:، وا 
                                         

 . 341و 340اإليضاك في لرك المفل:ي  -1

 .  330ي 1السابق نفس   -9

 ي ذلك. فقد ساق انراء المتضاربة ف 336، وانظري االست ناءي 994ي 1اسلو:  -3
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باااذلك تكاااون و ق هاااذه الفائااادة، فلاااواله لااام تتحقاااا ،حيِّاااز اللاااالحية مااان االساااتثناء
النلاب فاي  ازو اداالاذين أو  .(1)ستثناء دميعهااالفائدة اد حللت في لور اال

إنَّمااا د لاات علاايهم هااذه اللاابهة ماان طريااق التفاااتهم إلااو أنَّ انيااة  (اللااَ  َ  ِإالَّ )
وهااي مقلااورة علااو  ،ال تودااب نفياااع  (لااو)ذلااك أن   موَدَبااة ماان حيااث الدملااة

واإليدااااب يحسااان فيااا   ،وهاااذا الاااربط إيدااااب ،أداء وظيفاااة الاااربط باااين دملتاااين
 .لو االستثناء عند النحاةالنلب ع

 علاو ياة ولام يركازواو لنحااللاناعة  اواعادفاي  وكادهم دعلواالنلب   مديز  إن
كان  ول يا من اب:، كما بيانالمعنو وففي االستثناء ي د   لولية الربوبية وتفرُّدها

فضاي إلاو أن هاذا يو  ،ال موداوداع فيهماا لفسادتاو مانهم  –تعاالو–فيهما الهة لي  الل  
فيبطاااا: بااااذلك معنااااو  –تعااااالو اللاااا  عاااان ذلااااك  –عاااان ودااااود اللاااا   لاااا:الفساااااد حا

ااا بعااد ودااوب ففااي القااو: بالنلااب  االحتداااج علااو الملااركين  (ِإالَّ )ساالب الحكاام عمَّ
 أماا .لملهور عند النحاة أن االستثناء من النفي إيداب ومان اإليدااب نفايبحسب ا

كااان فيهمااا الهااٌة  ولاا ييدعاا: معنااو انيااةفاناا  بالنعتيااة  عليهااا القااو:االاتلااار علااو 
بالسالب فاي دهاة اللا  حكام لاي  فيا   المراد الاذ  المعنو هو هذاو  ،،يُر الل  لفسدتا

كانات بمنزلاة  وفلا)) ،معنو النفي ،ير مسلَّم ب  (لو)ن القو: بتضما ثمَّ إن  .(9)تعالو
 ،النفي في المعنو في دواز البد: واالستثناء لكانت النكارة معهاا للعماوم واالسات راق

مااا داااءني ِماان  يكمااا تقااو:رداا:، داااءني ِمااْن  ولاا يمعهااا نحااو (ِماانْ )از د ااو: لدااو 
باا: مقلااود المااتكلم  ،باادَّ  ولااي  المقلااود ماان )لااو( النفااي وال ،ال يدااوز وهااو  ،رداا:ٍ 

فلمَّا كان فساد المعنو يترتب علو القاو:  .(3)((مديئاع و ربط النفي ال أن  ينفي إكراماع 
نعتيااااة رعياااااع للدانااااب الااااداللي فااااي التركياااااب بالنلااااب تعاااايَّن القااااو: بااااالرفي علااااو ال

                                         

 .  339االست ناءي  -1

 . 391، 390. وانظري 346السابق نفس ي  -9

 .  336السابق نفس ي  -3



 83 

  يترتاب عليا سنا  ال  الودا  وها الرفي علاو النعتياةومن هنا ندد أنَّ . (1)االستثنائي
كاان فاي الادار رداٌ: ،يار زياد  وي لففي اولنا ،كما رأينا من اب: في المعنو أ ُّ  ل:

مان دهاة –ي أنناا مودود فاي الادار ما (زيداع )ب نَّ  يقضي العرف االستعمالي ،للرَّاتُ 
 .لم نعرض لزيد بنفي وال إثبات -العرف الل و 

بمعنو )،ير(  -عند لللوبين وابن الضائي -فليست  ،التي يولف بها (ِإالَّ )و 
لة بمعنو )العوض والباد:(  فقاد ذهباا  -عندهما-اسم الفاع: )م اير(، ولكنهاب المؤوا

 ،( لاافةِإالَّ با  علااو وااوع ) إلاو أنهااا فاي انيااة الساابقة وفااي ااو: ساايبوي  الاذ  مثَّاا:
عوضاااع أو باادالع ماان زيااد ) زيااٌد لُ ِ لْبنااا( بمعنااو ِإالَّ معنااا رداا:  كااانَ  وي )لاااولاا  وهااو
اااد  هاااذا ااااو: ماااردودو  ، عناا إذ  سنااا  م اااالف لااا   سنَّ النعااات فاااي انياااة الكريماااة مؤكِّ

نعاات  وأمااا فااي المثااا: فهاا ،د مولااوف ب ناا  ،ياار واحاادكااان فيهمااا متعاادِّ  والتقااديري لاا
اااام ذلاااااك أن الولااااف إذا تطااااابق ماااااي   لاااا  للتطااااابق باااااين النعاااات ومنعوتاااا  ص لِّ

ذا  الفاا  إفااراداع  ،المولااوف كااان م لِّلاااع لاا  وبااذلك  ،دمعاااع كااان مؤكااداع و تثنيااة و وا 
 . (9)يكون الفساد مترتِّباع علو تقدير تعدُّد انلهة

 ييه ،ثالثة اراء (أنُفسهم)وأما انية الثانية ففي إعراب 

 ووها (،الهاة)نعتاع للنكارة  (ِإالَّ )والرفي أردل فتكون  ،النعتيةأو بدلية الرفي علو ال .1
 .(3)او: أبي البقاء العكبر 

علاو أنهاا  بار )يكان(، أو الرفي علو البدلية ماي داواز النلاب علاو االساتثناء  .9
 .(4)او: القرطبي ووه

                                         

 . 196ي 1، ودراسات سسلوب القران 900ي 9معاني القران  -1

 . 100و 88م ني اللبيبي  -9

 .194إمالء ما منَّ ب  الرحمن  -3

 .  199ي 19الدامي سحكام القران  -4
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رأ   و( بمعناااااااو )،يااااااار(، وهاااااااِإالَّ )لاااااااهداء( ودعااااااا: ) االرفاااااااي علاااااااو النعتيَّاااااااة لااااااا .3
سن ذلااك يناا   بالتركيااب   مااا االاا  الزم لاار  -عنااد - والاارادل .(1)كلاايالزر 

عن ودود م الفة بين المستثنو والمستثنو من  في الدن ، وسن ))أنفسهم لي  
سن اللااهداء علااو الزنااا يعتباار فاايهم العاادد، وال يسااقط الزنااا  ،لااهوداع علااو الزنااا

  .(9)((الملهود ب  بيمين الملهود علي 
 يفقد أداز العكبر ا فيها  فيها (َمنْ )ا ُتلف في إعراب ثالثة فقد وأما انية ال

 .(3)أن تكون بدالع  -1
 .ب علو االستثناء المنقطيلأن تن -9
 .رفي علو االبتداءأن ت – 3
الاارادل  و، وهاا(4)حيَّااان أن تكااون نعتاااع علااو  ااالف فااي ذلااك وأداااز أبااو    

  .(9)الع سنَّ التركيب مودب فال يللُّ تفري   فال يكون بد
: ماان ) ( 6)وأداااز الزم لاار  أن  ِإالَّ فااي انيااة الرابعااة دعاا: الملاادر المااؤوَّ

منلااوباع علااو (3)ودعلَاا  العكباار  (،حااق)باادالع ومحلُّاا  الداارُّ ماان  ييقولااواي ربُّنااا اللاا (
ا  العاما:  علاو نلاب  مماا تدماي العارب ووها ،االستثناء المنقطي سنا  ال يمكان تودُّ

                                         

 .  938ي 4لقران البرهان في علوم ا -1

 . السابق نفس  -9
 .33ي 9إمالء ما منَّ ب  الرحمن  -3

. وفي إعرابها ودهان ا ران هماي النلاب 191و190ي 3، والدر الملون 490و448ي 9البحر المحيط  -4
 . 191ي 3علو االستثناء المتل:، والرفي علو االبتداء و بره دملة )ف تبع (. الدر الملون 

 .  490 ي9البحر المحيط  -9

مالء ما منَّ ب  الرحمن 34ي 3الكلاف  -6 ، وبهذا اا: الفاراء والزدااج مان ابا:. معااني 149ي 9، وا 
عراب  993ي 9القران   .  430ي 3، ومعاني القران وا 

 .  993ي 9او: الفراء في معاني   ، وهو149إمالء ما منَّ ب  الرحمني  -3
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ا كاناات ماا))إنَّ و ،مااا نقااَص، ومااا نفااي إال مااا ضاارَّ  ِإالَّ مااا زاد اااولهمي  ذلااك إلياا ، ومثاا:
اا  إلياا  العاماا:  سنااك إذا الااتي الااذين ُأ ردااوا ماان  انيااة الكريمااة ماان الااذ  ال يتودَّ

حيَّاااااان ااااااو: الزدااااااج  وأنكااااار أباااااو .(1)لَّ أن يقولاااااوا ربُّناااااا اللااااا (( لااااام يلااااا ِإالَّ دياااااارهم 
االوالزم لاار  ماان بعااده،  سنَّ البااد: ال يدااوز إال حيااث ساابق  ))ة القااو: بالنعتيَّاا وردَّ

ااا إذا كااان الكااالُم مودباااع  .اسااتفهام فااي معنااو النفاايأو نهااي أو نفااي  أمااراع فااال أو وأمَّ
 . (9)((حيث يكون العام: يتسلَّط علي  ِإالَّ سنَّ البد: ال يكون   يدوز البد:

نِت َإِلاَإلاو أنَّ  (3)الزم لار  ذهابو   امساة ملادر مان انياة ال الاتِذ َف ط ر 
 ،الاذ  فطرناي فانا  سايهدينلكان  يوالتقادير ،علو االستثناء المنقطي منلوب مؤو:

ني براء مما تعبادون إنَّ  ي)من( والتقدير اوأداز درَّه علو البدلية من االسم المدرور ب
ي أنَّ ذات اللاا  م الفااة و:ي اسعلااو ودهااين و اارَّج دااواز البدليااة  ،الااذ  فطرنااي إالَّ 

أنَّ اللاا  تعااالو ،ياار  يوالثاااني .فهااي م الفااة لزوماااع لااذوات مااا يعباادونلدميااي الااذوات 
ا بعاادها نعتاااع لمااا ابلهااا مااو ( ِإالَّ وأداااز كااذلك دعاا: ) .ثااان معبااودةو معبااود بياانهم واس

والتقااديري إننااي بااراٌء ماان الهااة تعباادونها ،ياار الااذ  فطرنااي  ،نااو )،ياار(عمفتكااون ب
سن   دليَّاااةاااو: بالب الو . (4)مولااوفة نكاارةو)مااا(  ،وولااوبااذلك تكااون نظياارة انيااة اس

واللاواب أن نظاائر ذلاك موداودة . (9)التركيب موَدٌب فال يمكان تساليط العاما: عليا 
هَُي القران، ومنها ف أ نَيُتِماَنُور  ي تْع ىَالل هَُإِلَا ال ))ي بو( بمعنو  [  سنا 39ي ]التوبة و 

ولااوفة ال اسااماع مولااوالع فمرتكااز أمااا تقااديره )مااا( نكاارة مو . (6)، وهااذا لاابي  باا (يفعا:
إذا كاااان منعوتهاااا نكااارة، وهاااذه مسااا لة  الفياااة كماااا  ِإالَّ ( ال تكاااون نعتيَّاااة ِإالَّ إلاااو أن )

                                         

 .  999ي 9الدر الملون  -1

 .  993ي 9الملون ، والدر 334ي 6البحر  -9

 .  416ي 3الكلاف  -3

 .  19ي 9، والبحر المحيط 416ي 1الكلاف  -4

 .  999ي 8، والدرا الملون 19ي 9البحر المحيط  -9

 .999ي 8الدر الملون  -6
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أ ااذاع بادماااع ( نعتاااع ِإالَّ لااذا يدااوز دعلهااا مولااولة فتكااون ) -إن لاااء اللاا -ساانر  
  .النحاة علو أنها تكون لالحة لنعت النكرة والمعرفة في ان واحد معاع 

دواز دعا:  (3)الزم لر و  (9)ا حَّ والنَّ  (1)عبيدة وما انية السادسة فقد رأ  أبوأ
علااو االسااتثناء تكااون أن أو ، (4)الوداا  الملااهور فيهااا واالسااتثناء فيهااا منقطعاااع، وهاا

 .(6)وولاسك)كبائر( فتكون انية  اوتكون نعتاع ل -علو  الف في ذلك- (9)المتل:

ُ ُ  ماان اللااواهد ِإالَّ أماا اللااواهد اللااعرية علااو واااوع ) ( موااي )،ياار(، فهااي أااا:ُّ
 ومنهاي  ،القرانية

  ي(3)كرب الزبيد ي معدبن  واو: عمر  -1

 وكااااااااااااااااا:ُّ أٍ  مفاراُااااااااااااااااا  أ اااااااااااااااااوه
 

 الفراااااااااااادانِ  ِإالَّ لَعْماااااااااااُر أبياااااااااااك 
 

  علو النحو انتييتقديراتهم في  و واد تعدَّدت اراء النحاة 

                                         

 .  933ي 9مداز القران  -1

 . 931ي 3إعراب القران  -9

 . 100ي 10، والدر الملون 164ي 9، والبحر المحيط 41ي 4الكلاف  -3

 .  100ي 10الدر الملون  -4

 السابق نفس . -9

 .100ي 10، الدر الملون 164ي 9، والبحر المحيط 41ي 4الكلاف  -6

، واإلنلاااف 489، ولاارك اللماايي 408ي 4، والمقتضااب 331ي 1، والكتاااب 163البياات فااي ديواناا ي  -3
، 331ي 1: ، واإليضاك فاي لارك المفلا394ي 9ي 1، ولرك الكافية 333، واالست ناءي 939، 931

، و زانااة اسدب 101، وم نااي اللبيابي 89، ورلاف المباانيي 994، واإلالياادي 98ي 9ولارك المفلا: 
 .  33ي 1، والبيان والتبيين131ي 1، ومداز القران 14، ودمهرة ألعار العربي 496-491ي 3
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ة لقولاااا ي ))وكاااا:ُّ أٍ ((، فااااي محاااا: رفااااي لااااف (إال الفرااااادان) (1)دعاااا: ساااايبوي  -1
 اا: سيبوي ي ))وكا:ُّ أٍ  ،يار الفراادين ،وتقديره وك:ُّ أٍ  ،ير الفرادين مفارا  أ وه

 ي(9)((اللمَّا  في او:  ، كمامفاراُ  أ وه، إذا ولفت ب  ُكالع 
 وكااا:ُّ  لياااٍ: ،ياااُر هاضااام نفساااا 

 
 (3)معااازرُ لَوْلااِ:  ليااٍ: لااارٌم أو 

 

إال أْن  يرفاض أن يكاون التقاديرو  ،(4)(كا:)ف المضاا وفالمولوف في البيتين ه
يكااون  (أنْ ) االساام الااذ  هااذا ماان تماماا ، سنَّ  يكااون الفرااادان، ))سنَّااك ال تضاامر

 ( وما بعدها تؤوَّ: بملدر.أنْ ، ومراده من ذلك أن )(9)اسماع((
( وماا بعادها لافة ِإالَّ استد:َّ البااولي برفاي )الفراادان( علاو أنَّ اللااعر دعا: ) -9

 الفراااادين سنااا  هاااذا التقااادير لكاااان ينب اااي أن يقاااو:ي إال الناااو )،يااار(، ))ولاااو بمع
 .(6)((استثناء من مودب

)يكااون( التامااة التااي  اإلااو أن )الفرااادان( مرفااوع باا (9)والكسااائي (3)ذهااب الفاارَّاء -3
ليا  ذهاب ابان  اروف  ِإالَّ يحل: والتقديري أو بمعنو يودد  أن يكون الفراادان، وا 

 . (8)في لرك الكتاب

                                         

 .334ي 9الكتاب  -1

 واللسان )عزر(.  ،339، و111ي 9، والكتاب 133، ص9، ب9البيت في ديوان اللمَّا ي ق -9

 .334ي 9الكتاب  -3
 .111ي 9السابق نفس   -4

 وما بعدها بملدر(. . ومراده بذلك ت و: )أنا 339ي 9الكتاب  -9

 .  498لرك اللميي  -6

، واإليضاك في لرك المفلا: 394ي 9ي 1، واالست ناء 489، ولرك اللميي 408لرك الرمانيي  -3
 .  331ي 1

 .394ي 9ي 1كسائي ال للفراء. لرك الكافية ذكر الرضي أن هذا الرأ  لل -9
 .  333االست ناءي  -8
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اعتماداع علو ألو: اللناعة النحوية  ذلك أنَّ  اس ير ردَّ الرمَّانيُّ و،يره الرأ  -4
)أْن( في البيت من حروف الللة، وللت  علو هذا التقدير )يكون( المحذوف، 

ممتناااي  سنااا   وحاااذف للمولاااو:، وهااا وففاااي تقااادير هاااذا البيااات علاااو هاااذا النحااا
 ثاامَّ إنَّ  (1)ذكاره إذا كاان المعناو عليا (( مانباد  ما  اللالة فاالالبياان تتمِّ  دُ َما))معتَ 

لاااي  منهاااا هاااذا حااارف المولاااو: ال يحاااذف إال فاااي مواضاااي معيَّناااة محفوظاااة، و 
 .الموضي

( دون أولفي البيت لاذوذين،  (9)ابن الحادبع: د -9 همااي ولاف المضااف )كا:ا
( تفيااد اللاامو: المضاااف إلياا ، والقيااا  ولااف اس ياار سناا  بااؤرة القلااد، و)كاا:ُّ 

))داز ل  ولاف المضااف إليا ، وم، فهذا الولف من باب االضطرار فلوالعمو 
 (3)( لافة، با: كاان يدعلا  اسااتثناء((ِإالَّ أن يقاو:ي إال الفراادين، لام يدعا: ) ووها

القياااا  أنَّ اللاااافة  ووماااراد ابااان الحاداااب ماااان كاااون ولاااف المضااااف إلياااا  هااا
تعريفا  و  سنَّ المضاف يكتساب أولكالتعريف والت ليص، فالمضاف إلي  بها 

لذا لزم أن يدع: التعريف فاي المضااف إليا  ألاالع وتعرياف   من المضاف إلي 
وثاااااني اللااااذوذيني الفلاااا: بااااين اللاااافة والمولااااوف  ،(4)المضاااااف فاااارع علياااا 

 .الي: ووه ،بال بر
 ن اللافة أماٌر ال ي اصُّ ف (9)و:أما اسمردودان  السابقان ورأيا ابن الحادب  

ولاااااف أحااااادهما  اضاااااي إلرادة الماااااتكلم  وسن ،المضااااااف دون المضااااااف إليااااا 
 ن الفلا: باال بر باين اللافة والمولاوف لاي  كماا فا (6)وأماا الثااني ،والاده

ال باار  مداايء بعااد (اداعاااه اباان الحادااب باادلي: أنَّهاام لاام يمنعااوا ولااف اساام )إنَّ 
                                         

 .384ي 9ي 1، ولرك الكافية 333واالست ناءي  489، ولرك اللميي 408لرك الرمانيي  -1

 . 331ي 1، واإليضاك في لرك المفل: 394ي 9ي 1لرك الكافية  -9

 .394ي 9ي 1لرك الكافية  -3

 .349االست ناءي  -4

  السابق نفس . -9

 السابق نفس . -6
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ثام إنَّا  لام  .ال يفارَّع عليا  اللااذا سنَّ   ع عليا فلو كان لاذوذاع لماا فارِّ  ،علو اللفظ
  .من سيبوي  بلذوذه أحد بدءاع  يق:

علاااو باااالرفي  (الفراااادان)اللااااعر  ااااو: بعضاااهم إلاااو ت اااريج  ماااا:وربماااا اعتقاااد 
أو ولي  ثمَّاة مااني لاناعي  ،ها مرفوعةاوافي القليدة كلا  اعتماداع علو أن االضطرار

أن ُيعاااادَّ  أو .أساااالوب  لااااوال هااااذا االضااااطرارو داللااااي يحااااو: دون إرادة معنااااو االسااااتثناء 
ن  ،هااي ل اااة معروفااة داااءت عليهااا لااواهد عااادةو  ،منلااوباع بفتحااة مقاادَّرة (دانالفرااا) وا 

. والعااارب ....(1)فلااااحب ل اااة ماااا ااااد يراعاااي ل اااة ،ياااره ،كانااات ،يااار لهداااة اللااااعر
علااو البدليااة  ِإالَّ  رفااي مااا بعااد إنا  ينيونقااو: فااي إبطااا: الاارأي .كالدماعااة فااي دار واحاادة

 فلااربوا مناا  إال اليااٌ:(نحااو اولاا  تعااالوي )، ايااات ارانيااةوهااي واردة فااي ، ل ااة معروفااة
لاي  ثماة ماا يادعو اللااعر إلاو .ثُما إنا  وواردة في اللاعر أيضااع، فلاي  ثماة اضاطرار.

 ، ولدي  ل ة معروفة.اللدوء إلو ل ة ،يره

         (9)او: ذ  الرمةي -9

 بلدة فوق بلدٍة  ني ت ف لقتْ أُ 
 

 اليٌ: بها اسلواُت إال ب اُمها  
 

فاسلاوات دماي سنا  لاب  منكاار معارَّف  ،الي: بها اسلواُت ،ياُر ب امهاا يوالتقدير
 (ِإالَّ )وال يمني ماني مان دعا:  .وما بعدها (ِإالَّ ) الذا داز ولفها ب (3)تعريف الدن 

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

 .16، 19ي 9ال لائص  -1

، 999، 339ي 9ي 1، ولااااارك الكافياااااة 408ي 4، والمقتضاااااب 339ي 9، الكتااااااب 1004ي 9ديوانااااا   -9
، 949، 39، لااااارك لاااااواهد م ناااااي اللبيااااابي 998ي 1، هماااااي الهواماااااي 100، وم ناااااي اللبيااااابي 393

 . 419ي 3، اللسان )نعم(، وال زانة 196اسلمونيي 

 .393ي 9ي 1ة لرك الكافي -3

  السابق نفس . -4
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مناي الولاف إذا و  بهاا،يلالا الولاف  ياثاء بها حألولهم في ذلك أن يللَّ االستثن
  .واد سبق لنا أن وافنا علو ا تالف النحاة في ذلك لل االستثناء بها.

  (1)ياو: لبيد -3

 ره مو الدهَر ،يا يْ لَ كاَن ،ير  سُ  ول
 

 اللارم الذكر  ِإالَّ واي الحوادث  
 

نكارة لاب   (،يار )و كان ،ير  ،يُر اللارم الذكر ل ياره واي الحاوادث ول يوالتقدير
  .ك: َمْن عداه وسن )،يره( ه ،دمي

وه، ولاوأمااا لااواهد النحاااة ماان الحااديث فقااد تمسااك أكثاار المتاا  رين بحااديث تااد
العاااملون،  ِإالَّ ي ))النااا  كلُّهاام هااالكون إال العااالمون، والعااالمون كلُّهاام هااالكون وهااو

((. وااد نقا: ر عظايمالم للون، والم للون علو  ط ِإالَّ والعاملون كلهم هالكون 
))مفتر  ملحون، واللاواب فاي اإلعارابي هذا الحديث  أنا  الب داد  عن اللا،اني

  .(9)العالمين، والعاملين، والم للين(( ِإالَّ 
 ، منهاي ط كثيرةلرو  (ِإالَّ )او للولف ب

ففاي اولا   ،(4)وهذا لارط لام يقا: با  سايبوي  ،(3)أن يكون مولوفها دمعاع منكَّراع  -1
ةٌََول َ يتعاالو اَآِله  َفِيِهم  ت اَإِلاَك ان  وماا بعادها  (ِإالَّ )[ دااءت 91ي اسنبيااء] اللاهَُل ف س د 

                                         

، والكتااااب 411، 409ي 4، والمقتضاااب 333ي 9، والكتااااب 69، ص 19، ب 8دياااوان لبيااادي ق  -1
 . واللارم القاطي الحادا.39،  ولرك لواهد م ني اللبيبي 330ي 1

زيا: كلاف ال فااء وموااد وافاق الَعدلاوني فاي كتابا  ) َهْلكاو(.وُيرو  )موتو( و)َ،ْراو( بدالع مان ) -9
نقااا: عااان أباااي حياااان  أنااا يا فاااي القاااو: بوضاااي الحاااديث، وحكاااي عااان السااايوطي اإللباااا ( اللاااا،ان

،  وعلياا  وهااو اإلباادا: ماان المودااب، هااو ل ااة بعااض العاارب اسندلسااي أن هااذا النااوع ماان اإلباادا:،
 ومااا ألاابه  فااي الحااديث باادالع.)َفلااربوا مناا  إالا الياا: ماانهم(، وبااذلك يكااون )العااالمون  يُ رِّداات انيااة

 .198و199، وت ريج أحاديث الرضيي319ي9ي كلف ال فاء انظر

، والتساهي:ي 930، 968ي 3. والمباحاث الكاملياة 399ي 9ي 1لرك الكافياة  – 88م ني اللبيبي  -3
 .  199ي 6، واالرتلاف 339و 333، واالست ناءي 349ي 1، واسلو: 104

 .  100م ني اللبيبي  -4
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وال يلالُّ دعلهاا اساتثناء  (،الهاة) ووها ،ومولاوفها دماي نكارة (،ير)ولفاع بمعنو 
علااو نحااو مااا عرفنااا عنااد مناالااتنا انيااة المااذكورة وعرضاانا  سن داللااة انيااة تت ياار

  النحاة وارائهم فيها.م تلف توديهات 

 . (1)و الدماعةأن يكون مولوفها واحداع في معن -9
،يار )أ:( الدنساية اأ  أن يكاون معرفااع با أن يكون مولوفها دمعاع لب  منكَّر، -3

ومنا  ااو:  .دااء القاوُم ،ياُر زياد يوالتقادير ،دااء القاوُم إال زيادٌ ي اولنا نحو (9)العهدية
 ياللاعر
 دهَر ،يَّره و المكان ،ير  ُسليْ  ول

 
 (3)اللااااارُم الااااذكرُ  ِإالَّ الحااااوادث  وااااايُ  

 

م راة في اإلبهام  -علو ما سنر - (،يراع )نَّ س  منكَّر أيضاع و لب  دمي  (،ير ) اف
  (.)إال اللارم اوالتنكير وولفت ب

ب يااة الداللااة علااو أنَّ الولااف  (4)أن يكااون مولااوفها مااذكوراع ،ياار دااائز الحااذف -4
  سن اسل: (9)لدردتها مولوفها وعدم ايامها مقام  حط   ففي ذكربها َفرع ال أل:، 

 ،نهااا فااي اللاافةوعاادم تمكا  (،،ياار)ولإللااارة إلااو انحطاااط رتبتهااا عاان  ،فيهااا االسااتثناء
  .عن الحلو: مح:َّ المولوف (ِإالَّ )وعدز  ،(6)فيها وضعفها

كااان مااا ابلهااا  ذافااا  أن يكااون المسااتثنو مناا  نكاارة، نحااوي اااام كاا:ُّ أحااٍد إال زياادٌ  -9
 .(3)فالولف ممتني ،اام إ وُتك إال زيداع  ي، نحومعرفة ودب النلب

                                         

 . 339و 333، واالست ناءي 349اسلو:ي  -1

ي ظ، والفوائااااد والقواعاااادي 190ي 1 ي، ولاااارك اللمااااي للثمااااانين349ي 1، اسلااااو: 409ي 4المقتضااااب  -9
 .  109و 104، والتسهي:ي 339و 333، واالست ناءي 391

 سبق ت ريد . - 3

 .344و 343ي 9، والكتاب 369ي 1، والتلريل 909ي 1، والمساعد 1993ارتلاف الضربي  -4

 لقامي الحادا. ي اللارمي ا39اللبيبي  -9

 مفتاك العلوم. -6

 .  399الفوائد والقواعدي  -3
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أن يكااون مااا بعاادها مفاارداع ال دملااة، ففااي نحااوي مااا ااادَم علينااا أحااٌد إال زيااٌد  ياار  -6
 (،ياار)امتناااع حلااو:  و:اس يسماارين ،لاافة -ههنااا-( ِإالَّ ال يلاالا دعاا: ) ،مناا 

  (،يار)الثاني فساد المعنو بد و: و  ،لةإلو الدمال تضاف  (،ير)سن   محلاها
 ذهب الزم لر  إلو أنا  ادو  .(1)ج المبتدأ من أن يكون م براع عن سن ذلك ي ر 

لذا أدااز أن و   زائدة (ِإالَّ )و ،في مث: العبارة السابقة لفة لما ابلها (ِإالَّ )ما بعد 
م أااف ولا .(9)ماا ماررت بردا: إال لااللٍ  ياولناا وتاد : علاو اللافة المفاردة نحا

 ( ،ير الزم لر .ِإالَّ علو من اا: بزيادة )
 لااااو التركيااااب ماااان ل ،مااااا داااااءني إال زياااادٌ  ينحااااو ،أال يكااااون االسااااتثناء مفرَّ،اااااع  -3

  .(3)( وما بعدها لفة ل ِإالَّ مولوف تكون )
مان هناا دعا: ااو: و  ،وهاو ااو: ابان الحاداب (4)أن يكون االساتثناء بهاا ممتنعااع  -9

  يببن معد يكر  وعمر 
 أٍ  مفاراُاااااااا  أ ااااااااوه كاااااااا: و 
 

  (9)أبياااااااااك إال الفراااااااااادان لعمااااااااار 
 

اااا –ههنااااا  –مااااردود باااا ن الولااااف  ذاهااااو  .ة االسااااتثناء بهاااااللااااحِّ  لاااااذاع، ص ال م لِّ
 . (6)مؤكد

  .ليكون ذلك أظهر في كونها لفة ،ملتقَّاع  اسماع  أال يكون مولوفها -8
                                         

 .  339االست ناءي  -1

، 309ي 9، ولااااارك التساااااهي: 909ي 1، ولااااافاء العليااااا: 1998، وارتلااااااف الضاااااربي 39المفلااااا:ي  -9
 .  991ي 1والمساعد 

 .  339االست ناءي  -3

 .  101م ني اللبيبي  -4

 سبق ت ريد . - 9

 .399ي 9ي 1لرك الكافية  -6
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يقاا:ي ماا دااءني  الحسن اس فش أن و، فقد أداز أب(1)يليها نعُت ما ابلها أالَّ  -10
 يلعلتين انتيتينل التقديري داءني ردٌ: راكبٌ  ، داعالع راكبٌ  ِإالَّ ردٌ: 

المولاوف و نَّ اللافة س  المولاوف مان دهاةو تعترض بين اللفة  ( الِإالَّ أن ) -أ
 (ِإالَّ )و ،واللفة توضل مولوفها كما توضل الللة مولولها كالليء الواحد،

  فكذلك ال تعترض بين اللفة والمولوف. المولو:،و ال تعترض بين الللة 

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

 وزيداع( في اولناي اام عمر  ِإالَّ )أن يدع:  فال يللُّ  ،أن يللَّ االستثناء بها -11  
 ي( فااي اولناااِإالَّ تفقااون علااو أن )النحااة مو . (3)  المتناااع االسااتثناءلاافة إال زياداع 

ال يلااااالُّ و  ،ال إلااااا  إال اللااااا  هاااااي بمعناااااو )،يااااار(، والتقااااادير ال إلااااا  ،ياااااُر اللااااا 
  يسمرين ،االستثناء هنا

 ،علو معنو االستثناء ين   بالكلمة عن التوحيد ال الص (ِإالَّ )أن حم:  -أ
لاااون بااادلي: الاااذين يقو و  ،ال إلااا  يساااتثنو مااانهم اللااا  يسنااا  المعناااو يلااابل عناااد ذلاااك

  .هذا كفرو ال طاب يكون المعنو عندهم علو اإلثبات 

علااو  (ِإالَّ )لااذا ودااب حماا:   أن الكلمااة تااؤد  معنااو التوحيااد ال ااالص -ب
  .حتو يكون المعنو ال إل  ،ير الل  (،ير)معنو 

                                         

 .  301ي 9، ولرح  109و 104التسهي:ي  -1

 .  309ي 9لرك التسهي:  -9

وهاذا محا: إدمااع باين النحااة. و االفهم ابان الحاداب فدعا:  994ي 9م: البن علفور دلرك ال -3
 ( امتناع االستثناء. ِإالَّ من لروط الولف با )
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ا وما ()إال ا  ذلاك أن ماا يفارِّق باين الولاف با(1)اع أال يكون مولوفها ضمير  -91
 ااار، أن اس يااارة يداااوز ولاااف الظاااااهر للااافات اسبعااادها عااان الولاااف با

فااي حااين أن )إال( ومااا بعاادها ال يدااوز فيهااا  ،والمضاامر والمعرفااة والنكاارة بهااا
كان دليل  القراءة و ، (9)ها إال اس فشهذا اللمو:. ولم يدز ولف الضمير ب

ِا ُإالل َيْ رر       ياللاااذة فااي اولاا  تعااالو راءة فقاا ،[948ي 9 البقاارة] َفَشررُرباوام ْنُنرر
رأ   وهاو  (،لاربوا)الدماعة فاي  لضمير (4)علو أن  لفة (الي:)في  (3)الرفي

أن  يوولااس ،رأ  ملاك: مان دهتاينالاهاذا و  .مارون عان الفارساين عَ حكاه ابا
فااي حكاام  (إال الياا:)أن  يالثانيااةو  .ماان ألااولهمعاادم ولااف الضاامير ألاا:  

بادلي:  ،تنكيرالدم: الو الحروف اسل: في و سنها حرف ورد مي نكرة   النكرة
مااااا بعااااادها و  (ِإالَّ )بااااا نَّ و  ،المداااارورات مااااان دهااااةو ولااااف النكاااارات بالدمااااا: 

 ،م راااة فااي اإلبهااامفااي النعتيااة وهااذه اس ياارة مبهمااة  (،ياار)محمااوالن علااو 
 الفاارع ال يكااونو ، فاارع (ِإالَّ )و ،دهااة النعتيااةماان  (ِإالَّ )فهااي ألاا: بالنساابة إلااو 

عاض الم ارباة إداازتهم ولاف اد نقا: السايوطي عان بو  .(9)  من اسل:و أا
الااذ  أراه أناا  ال يلاالُّ لمااا ساابق أن و  .(6)المعرفااةو النكاارة و الظاااهر والمضاامر 
 عرضناه من عل:. 

                                         

 ي ظ. 190ي 1، لرك اللمي للثمانيني 343االست ناءي  -1

 ي ظ [. 190ي 1]عن لرك اللمي للثمانيني  343، واالست ناء 391قواعدي الفوائد وال -9

ي 9        اراءة الرفي هيي اراءة عبدالل ، وُأَبي، واسعمش. واراءة الدمهور بالنلب، البحر المحايط -3
966. 

 ، وهو رأ  نقل  ابن الدهان في لرك اإليضاك. 343االست ناءي  -4

 .344االست ناءي  -9

 .998ي 1وامي همي اله -6
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ماا  د او: سن الحلر يودب   (1)يكون االسم النكرة الذ  ابلها محلوراع  أالا  -31
ي، أو اع دااءنزياد ِإالَّ كا:ا ردا:  يكقولناا ،االساتثناء يمتناي فيما ابلهاا فاال (ِإالَّ )بعد 
 (9)محلاااورة (ِإالَّ ) تي النكااارة ابااا: تااالكااان ااااد و  درهمااااع. ِإالَّ يَّ علااارة لاااي لااا  عاولناااا

 كمااا فااي ( سن مااا بعاادها لااي  دا ااالع اطعاااع فيمااا ابلهااا، ِإالَّ وتدااوز اللاافة فااي )
إال  -ههنااا-مااا بعاادها و  (ِإالَّ )دااوز فااي يفااال  ،زياادٌ  ِإالَّ اولناااي عنااد  علاارُة رداااٍ: 

ماا دااءني ردااٌ: أو  ،زيادٌ  ِإالَّ من ذلك مثالع اولناي ماا دااءني رداالن و  ،الولفيَّة
داان ، أ  ماا دااءني اثنااان مان هاذا ال ،ماا داااءني رداالن يفاالمعنو ،إال عماروٌ 

. ومثا: ( وماا بعادهاِإالَّ ) االولف با(، ولذا داز ِإالَّ )و)زيد( لي  دا الع فيما اب: 
قاااديري ماااا دااااءني دماعاااة مااان هاااذا ي ماااا دااااءني ردااااٌ: إال  الاااٌد، فالتذلاااك اولناااا
( وماااا ِإالَّ لاااذا دااااز فاااي )و   لاااي  دماعاااة، ولاااذا ال ياااد : فيهاااا(  الاااد)الدااان ، و

علو مذهب الدمهور العتماد اباالستثناء المنقطي. ك: هذا  أوبعدها الولفية، 
الاااذ  يوداااب د اااو: المساااتثنو فاااي المساااتثنو منااا . والعلاااة فاااي هاااذا اللااارط أال 

علاااو  (ِإالَّ )فيماااا ابلهاااا مماااا يدعااا: الساااامي يحمااا:  (ِإالَّ )يتحقاااق د اااو: ماااا بعاااد 
 .سن  اسل: فيها  االستثناء

، دماايمااا فياا  معنااو الدمااي، كاساام الأو أن تكااون تابعااة لمااا يااد:ُّ علااو دمااي  -14
 هاا فاي الولافيةيحالتباين  وافاقيكون في التركياب ت... حتو .نحوي اوم، ورهط،

اا  فيا  معناو الدماعاة م يكاون أن بادَّ  ال االستثناءذلك أن  واالستثناء   أو لفظااع مَّ
  .(3)تقديراع 

                                         

بعض الدان  -يقلد بالمحلور أمراني الدن  المست رق، كقولناي ما داءني إال ردٌ: أو رداٌ:  -1
 .  399ي 9ي 1علرة دراهم أو علرون. لرك الكافية  يا ، نحوي ل  عل-المعلوم من العدد

 .  808، 393و 399ي 9ي 1لرك الكافية  -9

 .  399ي 9ي 1 السابق نفس  -3
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هاذه و  (،ير)محمولة علو  ذلك أنَّها في الولفية لما ابلها  (1)أن تكون تابعة -91
ااام ،يار  يالمارادو  ،زيادٌ  ِإالَّ اااَم  يذلك أنا  ال يقاا:  ال تكون لفة إال إذا كانت تابعة

 (وناة نظيارة )أدمعااذه الدهاامان هافهاي  .سن  لاي  ثماة اسام ابلهاا تحما: عليا  ،زيد
فااي  (9)فهااي محمولااة عليهااا ساابق بالمؤكَّااد،وال بااد فااي التوكيااد ماان أن يُ  التااي للتوكيااد،

ال يداار  فااي الكااالم  (أدمعااون)نظياار ذلااك ماان كااالم العاارب و )) ياااا: ساايبوي  .ذلااك
ألا:  ( لاي  لهااِإالَّ ) ا. ف(3)((وال دار   ،ال رافيو  ،ال يعم: في  نالبو  ،إال علو اسم

ولااذلك دعاا: مااان لااروط النعااات بهااا أن تكاااون   فااي النعتيااة، والنعتياااة د يلااة عليهاااا
انحطااااط الاااد ي: عااان رتبااا   كياااد علاااو ذلاااك تفاااي تابعاااة لفظااااع للااايء ساااابق لهاااا، و 

اامة )إال(  وامتني في )للذا و  اسلي:، كان فيهما الهة إال الل ( حذف المولوف وا 
مان وحادها ،ير( في الولفية لام تاتمكن سن )إال( لما كانت محمولة علو )  مقام 

 . (4)في النعتية :اسل التي هي الداللة علو المولوف المحذوف، بعك  )،ير(
( لماااا كانااات محمولاااة علاااو ِإالَّ   سن )( مفااارداع ال دملاااةع ِإالَّ أن يكاااون ماااا بعاااد ) -16
 علو اسل:، و)،ير( تمتناي فيهاا اإلضاافة والفرع ال يعلو ، فهي فرٌع عليها، (،ير)

، فال يداوز أن يقاا:ي ماا دااءني أحاٌد إال زياٌد  ياٌر إلو دملة، فكذلك ما حِمَ: عليها
  .(9))أحد( امن ، علو أن تكون دملة )زيد  يٌر من ( لفة ل

                                         

 .409، والمل َّص في ضبط اوانين العربيةي 999و 994ي 9اإلاليد  -1

 .  999و 994ي 9اإلاليد  -9

 .334ي 9الكتاب  -3

 .  994اإلاليدي  -4

 .333االست ناءي  -9
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ااام  (يااَم القوُم إال زيادٌ ) يفال يدوز أن يقا: في ،(1)يكون االستثناء مودباع  أالا  -31
 ،ااام ،ياُر زياد يالقاوُم ،ياَر زياد أن يقاا:ااام  (،يار)في حين أنا  يداوز فاي  ،إال زيد

فال يلالا  ،فاذا كان الكالم مودباع لفظاع ومعنو لم يدز ،ير النلب علو االستثناء
أن وافنا علو رأ  المبرد في  سبق لنا ادو  .زيداع  ِإالَّ اام القوُم  يِإالَّ و ولفي الدملة اس

يعني باذلك أن يكاون و  ،:الولف بها إال في الموضي الذ  يللُّ في  اإلبدا (9)مني
 .عدم أو الولف بها مي دواز اإلبدا:  (3)حيان وأداز أبو  ،االستثناء تاماع منفياع 

(، فالمتااا  رون ِإالَّ وااااد اضاااطربت اراء النحااااة فاااي مقلاااودهم مااان النعااات باااا )      
، فهاااي محمولاااة فاااي المعناااو والتقااادير علاااو  يااارون أنَّ الماااراد بااا  الولاااف اللاااناعيُّ

حياان أن ماراد بعااض  )مثا:( ولاي  الولاف بهاا ألاالع. ونقا: أباو )،يار( ونقيضاها
عطااف البيااان، باادلي: مديئهااا بعااد المضاامر والمضاامر ال  النحاااة بالولااف إنمااا هااو

 يولف، وعلي  او: اس ط:ي

ريمة منها منزٌ: َ َلقٌ   (4)النُّْؤ  والوتد ِإالَّ عاٍف ت يَّر        وفي اللَّ

ماااي أنَّ الت يُّااار  (9)لضااامير المساااتكن فاااي )ت يَّااار(الناااؤ ( عطاااف بياااان علاااو ا ِإالَّ فاااا )
  . (6)ب فال يدوز اإلبدا: في المودب فال يقا:ي اام القوُم إال زيدمود

                                         

 .1999و 1993، وارتلاف الضربي 994ي 9لرك الدم: البن علفور  -1

 .  1999و 1993ارتلاف الضربي  -9

 .  1993، وارتلاف الضربي 411ي 4المقتضب  -3

 . 999ي 1، والبحر المحيط 991ي 9، ولرك التسهي: 939، ولرك التلريلي 494ديوان اس ط:ي  -4

 .  1993ارتلاف الضربي  -9

 .  194ي 9العيني علو اسلموني  -6
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 ما بعدها؟ و وحدها أم هي  (ِإالَّ ) وما الذ  يولف ب ؟ ه: ه ،ولكن

هاذا )) يفقاا: سايبوي  ،ماا بعادهاو ( ِإالَّ )يدمي النحاة علو أن النعتية مركَّبة مان 
 (ِإالَّ )باب ما تقي في  )) ياا: المبرِّدو  .(1)((ما بعدها َولفاع و  (ِإالَّ )ما تكون في  باب 

أن تكااون  (ِإالَّ )...يدااوز فااي .)) يإال أناا  اااا: فااي موضااي ا اار (9)((مااا بعاادها نعتاااع و 
 (ِإالَّ )علااو أناا  ذكاار أو  ،فامااا أن يحماا: اولاا  هااذا علااو أناا  رأ  ثاااٍن لاا  ،(3)((نعتاااع 

ل ابن هلاام و  .و:م ما يفهم من  رأي  اساال تلار لتقدا ابي:  نم -ههنا-وحدها  ردَّ
مااااا بعااااادها و  (ِإالَّ )إنَّ  يد:َّ علااااو أنَّ اللاااااواب اااااو: ساااايبوي )) ياااااو: ساااايبوي  فقااااا:

فااذهب إلااو أن  ،الولااف وهاا (ِإالَّ )دعلاا  مااا بعااد  (9)نقاا: عاان اس فااشو . (4)((لاافة
 ءني ماااااااااااااااااااا داااااااااااااااااااا يراكاااااااااااااااااااٌب تقاااااااااااااااااااديره ِإالَّ ماااااااااااااااااااا دااااااااااااااااااااءني رداااااااااااااااااااٌ:  ياولناااااااااااااااااااا

(، نحاااوي ماااا ِإالَّ أنااا  لاااي  لااافة لماااا ابااا: ) وهمٌ ُمااا وفااااذا دااااء ماااا هااا ،رداااٌ: راكاااب ِإالَّ 
. وتاابي (6)لفة بد: محاذوفأو من أن يكون حاالع  ومررت ب حٍد إال اائماع، فال ي ل

 ،زائادة فاي الكاالم (ِإالَّ )دعلا  و  ،اللافة وها (ِإالَّ )الزم لر ُّ اس فش في دعل  تالي 
فاي  ( ياٌر منا  وعمار )تكاون دملاة  ، يٌر من  وعمر  ِإالَّ ت أحداع ففي نحوي ما ضرب

تتاَِكت تتاٌَُّإ ياولاا  تعااالوفااي  (معلااوم، كمااا أن ))أحااد( امحاا: نلااب لاافة لاا ل ه  و  لَا

ْهلُتتتوم توكياااد ل وا، ودااااءت الاااو (ارياااة) امحااا: دااار لااافة لااافاااي [ 4ي 19الحدااار]  ٌ ما
  ي(9)هذا او: مردود سسباب هيو  .(3)للوق اللفة بالمولوف

                                         

 .  330ي 1الكتاب  -1

 .  409ي 4المقتضب  -9

 .411ي 4السابق نفس   -3

 .  88م ني اللبيبي  -4

 .1998، وارتلاف الضربي 991ي 1 ، والمساعد301ي 9لرك التسهي:  -9

 . 1998ارتلاف الضربي  -6

 .  309ي 9، ولرك التسهي: 393ي 9الكلاف  -3

 . 309و 301لرك التسهي:ي  -9
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       .أن الزم لر  اا  اللفة علو الحا: مي أن بينهما ما ال ي فو من الفروق -1
  .لتفت إلي لذا ال يُ   الكوفةأو أنَّ ما اال  لم يعرف  أحٌد من نحاة البلرة  -9
 وهاذاالمعطاوف عليا  و علو الدمي بين المعطاوف  تد:ا  أن اوو أن اسل: في ال -3

أن تكون  الواويدوز في  الف ،ض إلرادة التوكيدوهذا مناا ، تلفينيودب أن يكونا م
  .عاطفة مؤكدة

لاادَّة ارتباااط اللاافة بالمولااوف حتااو لف امتناااع الفلاا: بااين اللاافة والمولااو  -4
ذلاااك أن اللااافة موضاااحة للمولاااوف كماااا توضااال اللااالة   دعاااال كاللااايء الواحاااد

 .كما يوضل المضاف إلي  المضافأو المولو: 
ال و  ،ئنافاع سااتكااون االلاافة ال تو  ،فااي حكاام دملااة مساات نفة ،مااا بعاادهاو  (ِإالَّ )أنَّ  -9

  .تكون في حكم
 ي(1)( إذا كانت نعتاع علو النحو انتيِإالَّ واد تعددت انراء في إعراب )

كانات وحادها النعات المبالار  اعتمد الارأ  الاذ  يدعلهاا وحادها نعتااع مبالاراع  إذا -1
 .بعدها ما هي مضافة إلوو  ،فالحركات مقدَّرة علو ا رها

فالحركااات ال تقاادَّر عليهااا لكنهااا تنتقاا: إلااو مااا بعاادها  ،وحاادها النعاات ُعاادَّتإذا  -9
فيكون ما بعدها مضافاع إلي  مداروراع بكسارة مقادرة مناي مان ظهورهاا الحركاة  ،مبالرة

اااسنَّهاااا حااارف ال تتح  (ِإالَّ )المنقولاااة إليااا  مااان  لاااذا يداااب مراعااااة هاااذا و   : اإلعااارابمَّ
فتدعاا: حركااة اإلعااراب الااذ  كاناات تسااتحق  لااوال الماااني  ،هااااسلاا: عنااد الولااف ب

اد رأ  عبا  حسن أن ن  ذ بالرأ  و . (9)اب االستعارةالمذكور علو ما بعدها من ب
لذا رأ  أن ال يار فاي عادم و   عليهما ٌض مي أن  ير  أن الرأيين معيبان معترَ  و:اس
  .ما وسعنا ذلك االسمياة (ِإالَّ )وء إلو استعما: اللد

                                         

 .  100ي 3، والمحيط 948ي 9النحو الوافي  -1

 .  338ي 9ي 1لرك الكافية  -9
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 (ِإالَّ ) ُعاادَّت ،كلمااة واحاادة مركَّبااة تركيباااع مزدياااع  منزلااةمااا بعاادها بو هااي  إذا عاادَّت -3
)ال( في اولناي ال علمي، وال أ الاي، وبذلك يكون الولف  االلقة لبيهة ب منزلةب

بهماااا معااااع  ذلاااك أن )ال( فاااي )ال سااالكي( اللاااقة تاااؤد  معناااو النفاااي، وهاااي نظيااارة 
 يفيقااااا: ،مؤهَّاااا:( (capableفااااي نَ  ونحاااا ،يزيااااة( فااااي اإلندلin), (imالاللااااقتين )

incapable .):دااااء الرداااُ:  يفاااي اولناااا ( الاااايُّ أاللا)فااااذا أرياااد إعاااراب  )،يااار مؤهَّااا
لد  التدايق في و . (1)(الرد:)كلمة واحدة نعت بها  ( الايأالال) الاي، تكون الأال

راع يعترضاا  ودااود اسااماع ااادارت علياا  الحركااات تقاادي (ِإالَّ )ندااد أنَّ دعاا:  و:الاارأ  اس
(، ولاااي  فاااي الكلماااة ماااا يوداااب تقااادير ِإالَّ حركاااة إعاااراب تابعاااة لالسااام الاااذ  ابااا: )

ولاذا أر  مان اسنساب   الحركات فيهاا. واسمار نفسا  يقاا: بالنسابة إلاو الارأ  الثااني
اعتبارها كلمة واحدة مركبة مان دازأين، والتركياب لاائي موداود، وي لِّلانا ذلاك مان 

 ( من اإلعراب إلو ما بعدها. ِإالَّ ا: ما تستحق  )تعقيدات القو: بانتق

  يبواحد مما ي تي (،ير)و (ِإالَّ )يمكن تفسير هذا التقارض بين و 

  .االلتراك اللفظي -1

  .العرف الل و  -9

  .االتساع اسسلوبي -3

هاااو و  ،أماااا االلاااتراك الل اااو  فيعاااود إلاااو اال اااتالف الاااداللي بينهماااا مااان دهاااة
 الفاااة ماااا هماااا معااااع تؤدياااان معناااو مف .(9)كياااب ال اإلفااارادلاااتراك محلاااور فاااي التر ا

سن ماهيااة المسااتثنو هااي التااي ،ااايرت مااا اباا:   ثانيااةبعاادهما لمااا ابلهمااا ماان دهااة 
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تلااتركان فااي الداللااة علااو إ ااراج مااا بعاادهما ماان و  ،(1)إثباتاااع  وأأداة االسااتثناء نفياااع 
د اا: ماا بعادهما و  ،ةمان دهاة ثانيا (9)الحكم الذ  د : في  ماا ابلهماا فاي اإليدااب ا 

حمااا: ف ،مااان دهاااة ثالثاااة (3)فاااي الحكااام الاااذ   ااارج منااا  ماااا ابلهماااا فاااي حالاااة النفاااي
مااا بعاادها و  (ِإالَّ )الم الفااة بااين مااا اباا:  الداللااة علااو هما علااو اس اار  أساساا اإحااد
فاي حاين أن االعتباار فاي  ،إثباتااع  وأدون النظار إلاو الم اايرة نفيااع  من لفة وأذاتاع 
أو إلاو م اايرة ماا بعادها ماا ابلهاا نفيااع  أن  معتبر في  النظار (ِإالَّ ) علو (،ير)حم: 

  .(4)اللفة كما كان اسل: فيهاأو إثباتاع من دون النظر إلو الم ايرة في الذات 

ستدعي تحقيق مقالد المتكلم نق: إحاد  الكلماات عان أما العرف الل و  فقد يَ 
 ،ألالع  الذ  وضعت ل  المعنو رأللها واستعمالها في الداللة علو معنو ا ر ،ي

عاااان أداء معنااااو االسااااتثناء إلااااو معنااااو الولاااافية فااااي باااااب  (ِإالَّ )فقاااد ااتضااااو نقاااا: 
اللااا  ال و فاااذا ااااا: المااتكلم مقساااماعي   سنَّ فاااي ذلااك تحقيقااااع لمقالااد الماااتكلم  ماااناسيْ 

سااام سنَّ المق  ساااواهأو ،يااار الكتاااان  ال لبساااتُ  يفاااان المعناااو ،لبسااات ثوبااااع إال الكتَّاااان
مان  (ِإالَّ )أما الكتَّان فقد أ رج باعتبار النعتيَّة في  ،الثوب الم الف للكتان وعلي  ه

مماااا ي لِّاااص  ،ال إثباتااااع و دائااارة الممناااوع ارتاااداؤه فلااام ياااد : فاااي المقسااام عليااا  ال نفيااااع 
( ذات اسااتعمالين، أولهماااي ِإالَّ فااا ) .(9)اعااد عارياااع  والمقساام ماان الحنااث بيميناا  فيمااا لاا

الثاااني مداااز ، فهااي موضااوعة فااي اسلاا: لتسااتعم: فااي باااب االسااتثناء، حقيقااي، و 
وهذا ما يسمَّو بالحقيقة الل وية التي يراد بهاي ))اللفاظ المساتعم: فيماا وِضاَي لا  فاي 

                                         

 . 393، و391الفوائد والقواعدي  -1

 .  999ي 9، واإلاليد 339ي 9ي 1لرك الكافية  -9

 .339ي 9ي 1لرك الكافية  -3

 .  338ي 9ي 1السابق نفس   -4

 . 368و 369االست ناءي  -9



 116 

. ولكنهااا اااد ت اارج عاان اسلاا: الااذ  وضااعت لاا ، فتااد : فااي (1)وضااي الت اطااب((
وضااي لاا  فيمااا وضااي باا  ذلااك تحاات باااب المداااز ويااراد باا  ))الااذ  لاام يسااتعم: فيمااا 

ذا كثااار االساااتعما: المدااااز  ألااابل حقيقاااة عرفيااااة (9)الت اطاااب وال فاااي ،ياااره(( ، وا 
ُينسو بها اسل:، فكلمة الند  موضاوعة فاي اسلا: للداللاة علاو العلاب  إال أن 

( و)،ياار( ِإالَّ بالنساابة إلااو ) اسمااركثاار اسااتعمالها حتااو لااار العلااب نااد ، وهكااذا 
ا ما: سداء وظيفة ت تلف عان وظيفاة اس ار ، إال أنهفك: منهما موضوع في اسل

تقارضتا اسحكام حتَّو ،دا استعما: ك: منهماا فاي ،يار ماا وضاي لا  بمثاباة حقيقاة 
 عرفية.

( النعتيااااة فااااي مساااا لة أ اااار  ماااان ِإالَّ ( االسااااتثنائية و)ِإالَّ ويتدلَّااااو الفاااارق بااااين )
: القائا:ي لا  عناد  علارٌة إال مسائ: الفق ، وأعني بها مس لة اإلارار بالدَّين، فاذا ااا

ذا اا:ي ل  عناد  علارٌة إال  درهماع  بالنلب علو االستثناء، فقد أارَّ بتسعة دراهم. وا 
اااة فراااااع باااين مااادلولي درهاااٌم علاااو النعتياااة حلااا: منااا  اإلاااارار بعلااارة كاملاااة، سن ث مَّ

ن فمؤدَّ  العبارة اسولوي ل  عند  علارة مساتثنو منهاا واحاد، فاي حاين أ  العبارتين
 لاا  عنااد  علاارة مولااوفة ب نهااا ،يااُر درهاام، أ  م ااايرة لاا ، مااؤدَّ  العبااارة الثانيااةي

مثلهااا فااي اولاا   لااالحة لإلسااقاط، مؤكاادة فاللاافة ههنااا مولااوفة بااذلك علاارةوكاا: 
  [.13ي 68]الحااة َنفمَخٌة َواْحَدة الصُّوُر ْفي ناْفَخ َفُإَذاي تعالو

( فااي ألاا: وضااعها الل ااو  تلاالل ِإالَّ ماان اسلااوليين إلااو أنَّ ) وذهااب القرافااي
( ِإالَّ أن تاااؤد  وظيفتاااين، همااااي اإل اااراج، والم اااايرة، وباااذلك يكاااون الااار اساااتعما: )

علو المعنو الثاني دون اسو: لي  إال من باب الر اللفظ علو بعض ماا يلالل 
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لاا  فااي ألاا: الوضااي الل ااو . ومثاا: ذلااك الاارهم لفااظ )الدابااة( علااو بعااض الاادواب 
، والملااريون يقلاادون باا  الحمااار، فهااذا رَ  اايون يرياادون باا  الفَاادون ،يرهااا، فااالعر 

، (1)( بمعنااو )،ياار(، فااان ذلااك فااي ألاا: الل ااةِإالَّ النقاا: لاام يقااي فااي ألاا: إطااالق )
، (9)( بمعناو ،يار إنماا هاو ل اة للعاربِإالَّ والقرافي ينطلق في ذلك من أن اساتعما: )
 ولم يكن نقالع لها من باب إلو باب ا ر. 

ما الي: من المبال ة وتوسيي دائرة االستعما:  أن في او: القرافي ،يرَ والحقيقة 
فااي )،ياار( وم الفااة للنلااوص الااواردة  ذلااك أناا  لاام يحاادد أ َّ القبائاا: التااي درداات 

( لاافة، اللهاام إال إذا كااان يريااد بقولاا ي ))ل ااة(( ودهاااع اسااتعملت ِإالَّ علااو اسااتعما: )
النلاااوص الاااواردة مااان ااااران، وحاااديث،  ( لااافة ال ل اااة لقبيلاااة ماااا. ثااام إنِإالَّ فيااا  )

( لاافة. ِإالَّ ولااعر، ليساات هااي بااالكثرة التااي تفضااي بنااا إلااو إطااالق القااو: بمداايء )
ويضاااف إلااو ذلااك أنَّ حااروف المعاااني لهااا اسااتعما: فااي اسلاا:، ثاامَّ اسااتعملت فااي 

( لافة ِإالَّ معاٍن ،ير ما وضعت ل  ألالع، ولم يق: أحد اب: القرافيي إنا استعما: )
 ة، علو الر،م من ذهاب بعضهم إلو اطاراد استعمالها ولافاع فاي كا: موضاي ل هو

 داز فيها االستثناء، علو ما سنر .
( سداء ِإالَّ ) وأمااا االتسااااع اسسااالوبي فيعااود إلاااو أنَّ العااارب اااد تكاااون وضاااعتْ 

لاااو مااان دهااااة، و  (3)معنياااي االساااتثناء والنعاااات موضااااوعة ألاااالع السااااتثناء  (ِإالَّ )أن ا 
ات بهاااا فيقاااا:ي دااااءني اللااافساااتثناء وأن )،يااار( موضاااوعة ألاااالع ال اسساااماء بهاااا،

سااعت فيهمااا فاسااتعملت العاارب اتَّ  إال زيااداع، وداااءني زيااد ،يااُر الظريااف، إال أنَّ  القااومُ 
)،يااار( فاااي اساااتثناء اسساااماء، اساااتعملت ( فاااي أداء وظيفاااة اساااتثناء اللااافات، و ِإالَّ )

اااد داااء مثاا: و  ،تفنُّناااع و لظريااف توسُّااعاع داااءني زيااُد إال او فقااالواي داااء القااوُم ،ياار زيااد، 
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ةٌََل و يهذا االتساع في القران الكريم في اول  تعاالو اَآِله  َفِيِهم  ت اَإِلاَك ان  تد   اللاتهَُل ف س 
 ،(1)كاااان فيهماااا الهاااٌة منفاااردة ،يااار اللااا  لفسااادتا وسن التقااادير لااا  [99ي 31]اسنبيااااء 

 ذا البحث.علو نحو ما عرفنا في اللفحات المتقدمة من ه
 (،يار)حماالع علاو  (ِإالَّ )  هذا النق: و،ايت  أن يللا الولف بالحرف ومؤدَّ 

ة االستثناء ب ( التاي ِإالَّ )،ير( حمالع لها علاو ) االتي وضعت للولف ألالع، ولحَّ
ام )إال( احتاو إن الولاف با (9)وضعت لالساتثناء ألاالع ع  رداع ل أسالوباع مطَّاب لاف ُعمِّ
 .(3)في  االستثناء بها دائزاع في ك: موضي داز

ال تكااون و  ،(4)معنااو ثابتاااع ماان المعاااني التااي تؤديهااا (ِإالَّ ) القااد ،اادا الولااف باا  
فيداار  مااا بعاادها علااو ابلهااا علااو ،اارار دريااان )،ياار( إذا أريااد  (،ياار)بمعنااو  ِإالَّ 

  ذلاك دواتلولاف بهاا  لولاية ليسات ل يرهاا مان اسل،ادا ب: لقد الولف بها. 
أو فاال يقتلار الولاف بهاا علاو ظااهر،  ،فاي أداء هاذه الوظيفاة أنَّها تلبل عاماة

 . (9)نكرةأو معرفة، أو مضمر، 
علاو ماا عرفناا مان – اسام وضاي ليساتعم: نعتااع  -فاي اسلا:-فهاي  (أما )،ير

بادلي: أن كا: موضاي كانات فيا   (ِإالَّ )عارضااع معااراع مان في  ثم كان االستثناء  ،-اب:
عناد  مئااة  يفااذا الناا .لاي  العكا  لااحيحاع و  ،ءلافة يداوز أن تكااون اساتثنا (،يار)

كااان مااؤد  التركيااب أنااك تريااد و  ،فااالمعنو علااو االسااتثناء (،ياار)،يااَر درهاام بنلااب 
ة فيكااون علااو النعتيَّا (،يار)أماا القااو: برفاي  .تساعين درهماااع و  اإل باار با ن لااديك تساعةع 

ذا النااو  .الدرهم م اير للمئاة إنا  يالمعنو  لادينا رداٌ: ،يارُ و  ،زائاف ،يارُ  عناد  درهامٌ  يا 
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سنَّ ماااا بعاااد   سن االساااتثناء ،يااار ممكااانولااافاع  ِإالَّ ههناااا ال تكاااون  (،يااار) افااا ،عااااا:
 . (1)لي  العق: بعضاع من الرد: الذ  اب: ،يرو  ،لي  دزءاع مما ابلها (،ير)

ا ترعتا  ))مماا  (رادلتراسارب)حتَّاو عاداها  ،تتلاعب وظائفهااو  (،يار)تتنوع معااني    
.... مضبوطة بالقواعد التي ال تدع مداالع للتاردد .طبيعتهاو عن تميزها  العربية كالفة

 ،(3)فهااي تاا تي نعتاااع  (9)((ال فيمااا تفيااده فااي أ  موضاايو  ،فااي طريقااة تركيبهااا مااي ،يرهااا
 ،(6)نفو بها الذاتفتُ  (9)ةفياالن (ال)تؤد  وظيفة و  (،ِإالَّ )بحملها علو  (4)تستعم: استثناءو 

ِْ َغُ رَر المَحر       َتُقوُلوَن يقول  تعالوك ،(6)الذات تنفاي لاورة أو  ،[83اسنعاامي ] َعَ ر  الّ ر
د مان ،يار تكاون للنفاي المدارَّ و  ،ه إذا كاان باارداع الماء حاراع ،يرُ  ينحو ،من ،ير مادتها
  ي(3)نحو ،إثبات معنو ب 

  علو زمنٍ  م سوفٍ  ،يرُ 
 

  نِ والحزَ  ينقضي بالهمِّ  
 

هااي و  ،ة مااا بعاادها لمااا ابلهااا)،ياار( فااي التركيااب الااذ  تااد : فياا  م اااير  معنااو
لكناا  و  ،سنهااا ))أبااداع سااو  المضاااف إلياا     وظيفااة الم ااايرة لمااا أضاايفت إلياا تااؤدِّ 

االسام الاذ  يكاون  وهاو  ،يكون في  معنو )إالا( فُيْدر  مدر  االسام الاذ  بعاد )إالا(
  .(9) ارداع مما يد : في  ،يره((و دا الع فيما ي رج من  ،يره 
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ة أداء وظيفااة االسااتثناء بهمااا، فكاا: موضااي لاالَّ )،ياار( و( إالا تتفاق ) فااي لااحَّ
ثم تدر  مدر  االسم الاذ  بعاد  ،( داز أن تست دم في  )،ير(إالا ) با في  االستثناء

لكان و  ،فهما تتفقان في وظيفاة االساتثناء، (1)(إالَّ في  معنو )و ( سن  اسم بمنزلت  إالا )
( إالَّ ذه اس يارة محمولاة علاو )فها ،( فارع فاي )،يار(إالَّ هذه الوظيفة هي أل: فاي )

( إالَّ حما: )،يار( علاو )و  .الم اايرة وبدامي اللب  فيما بينهما في أداء معنو عام ه
 .(9)أا: (( علو )،يرإالَّ حم: )و  ،كثير

  ي(3)( إلوإالَّ يعود حم: )،ير( علو )و       
  .( اسم ي ضي للتلرُّف في  أكثر من  ضوع الحروف للتلرُّفأن )،ير -1
 ،ب،ياار مودااو باااع مود ،،ياار مفاارَّةو مفرَّ،اااع  ،نهااا تقااي فااي كاا: أنااواع االسااتثناءأ -9

  .مؤ راع عن أو مقدَّماع علو المستثنو من   ،،ير منقطيو منقطعاع 
  .(4)أن ما بعد ك: واحٍد منهما م اير لما ابلها -3
  .مطلقاع  (9)أنهما متلابهتان في أداء وظيفة الم ايرة لما ابلهما -4
زيد  ما داءني ،يرُ  يفعند او: القائ: ،(6)تتفقان في الحكم في ك: موضيأنهما  -9

ماا دااءني ،يار  ييمتناي أن تقاو:و  ،يحتم: فيا  أن ياراد نفاي مدايء إنساان ا ار
 .(3)زيٌد ال عمرو إالَّ ما داءني  يكما يمتني أن تقو: ،زيٍد ال عمرو

                                         

 )هارون(. 349ي 9)بوالق(، و 334ي 1الكتاب  -1

 . 338ي 9ي 1الكافية ، ولرك 339ي 1اإليضاك في لرك المفل:  -9

 احتفاظ )،ير( بمعناها ال اصي  -3
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 نفياا  عاان 

 ه. والثانيةي معناها إثبات القيام لزيد ونفي  عن ،يره باإلضافة إلو معنو ا ر وهو أن ،ير زيد لم يقم.،ير 

 .  339ي 1اإليضاك في لرك المفل:  -4

 .  996ي 9معاني النحو -9
 .  348دالئ: اإلعدازي  -6

 السابق نفس . -3
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( فاي االساتثناء إالَّ لاذا حملات )،يار( علاو )و   أنهما متفقتان في مطلق الم اايرة -6
أو اإلثباااااات مااااان دون النظااااار إلاااااو اللااااافة و أ  فاااااي الم اااااايرة فاااااي النفاااااي  ،بهاااااا

   .(1)الذات
   .(9)لا( الدنسية ،ير العهديةأ) المعرف باالنكرة أو  عت بهما إالنيأنهما ال  -3

 ولهااااا ثالثاااين اياااةو ثاااالث و ردت )،يااار( فاااي القاااران الكاااريم فااااي مئاااة و  اااادو 
 ي (3)انتي وعلو النح ،مواضي إعرابية متعدِّدة

  .(3 ي39 ،14ي 13 ،19 ي 43للمبتدأ في ثالث ايات ) اع  بر  -1
  .(93 – 96 ي96)كان( الناالة في اية واحدة ) لا اع  بر  -9
( في اية واحدة ) لا اع اسم -3   .(3ي 9)إنا
،  براع لا -4 ( في أربي اياتو  )إنَّ   .أنَّ
  .( اية19مفعوالع ب  ) -9
  .)ايتان( :أو مفعوالع ب   -6
  .ايات( 4مفعوالع ب  ثانياع ) -3
  .ايات( 9،يرها )و مفعوالع مطلقاع  -9
 .اية( 18حاالع ) -8

  .اية( 49مدرورة بالحرف ) -10
  .مدرورة باإلضافة )اية واحدة( -11

                                         

 .909ي 1حالية ال ضر   -1

بهاا إذا كاان مضاافها إلاو المولاوف بلارط أن يكاون وأداز ولف المعرفاة  411ي 4المقتضب  -9
ل  ضد واحد، نحوي مررت بالرد: اللادق ،ير الكاذب  سن  حينئذ يتعرَّف. ودعا: الزركلاي مان 

سن ال ضب ضاد النعماة، واسو: هام المؤمناون   ذلك )الذين أنعمت عليهم ،ير الم ضوب عليهم(
 .983ي 4والثاني هم الكفار. البرهان 

 .  933 – 999ي 9ي 1سسلوب القران دراسات  -3
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  (.اية 19هي مضافة إلو نكرة )و تابعة لنكرة  -19
 .اية( 19هي مضافة إلو معرفة )و تابعة لنكرة  -13
   .ايات( 3تابعة للمعرفة ) -14

، (1)ولاام تااا ت )،ياار( منلاااوبة متعيِّنااة لالساااتثناء وحااده فاااي القااراءات السااابعية
  يهماو  ،الولفية في ايتين فحسبو لكنها داءت منلوبة تحتم: االستثناء و 
ِرَ ياولاااا  تعااااالو -1 تتتتر  ْيتتتتُرَأُْوِلتتتت َال ا َل  َاْلُمتتتتْ ِمنِين  َِمتتتتن  ي ْستتتتت ِو َاْلق اِوتتتتُدون  لَا

ا عِيِلَالل هَِو  َفِ َس  اِهُدون  ْلُمج 
  .[89ي 4النساء ] (9)

ْيِرَأُْوِل َالَِأ ِوَ ياول  تعالو -9 َل    .[31 ي94 النور] ْرع ةَِالتااعِِهين 
 يلاا  تعااالوة فاي او يَّ ،يااره فاي القااراءات ،يار الساابعو دااءت محتملااة االساتثناء و 

َُْيُره ْنَإِل ٍهَل  اَل ُكمَم ِ م 
(3) . 

،ياااار و  ،المؤمناااون معرفاااةو  ،فاااي أن تكاااون )،يااار( لااافة للماااؤمنيناستلاااك: القراو 
أنها  ولكنَّ الذ  سوَّة النعت بها، المعرفة ال تنعت بالنكرةو  ،مبهمة ال تتعرَّف باإلضافة

 يلابيهة باا)،ير( فاي اولا  تعاالو -في هذه انياة-، فهي تكون ولفاع سسماء اسدنا 
                                         

 . 913ي 9ي 1دراسات سسلوب القران  -1
. واااد ااارأ اباان كثياار، وأبااو عماارو، وعالاام، وحماازة 33، و،يااث النفاايي 199، واللاااطبيةي 990ي 9النلاار  -9

ة )،يُر أولي اإلربة( برفي )،ير(. وارأ نافي، والكسائي، وابن عاامر )،ياَر( بنلاب )،يار( وهاذه ااراءة مرويَّا
عاااراب القاااران للنحاااا  933عااان ابااان كثيااار أيضااااع. السااابعة فاااي القاااراءاتي  ، وحداااة القاااراءاتي 443ي 1، وا 

، فقراءة الرفاي علاو النعتياة للقاعادتين، واارأ اسعماش، وأباو َحْياوة، 83، والتيسيري 386ي 1، والكلاف 910
ماان لاافة المااؤمنين. معاااني بااالدر نعتاااع للمااؤمنين، اااا: الفااراءي ))ولااو ارئاات بااال فض لكااان ودهاااع، تدعاا: 

عراب القران للنحا  994ي 1القران للفراء   . 331و 330ي 3، والبحر 443ي 1، وا 
واا: الزداجي ))أماا الرفاي والنلاب فاالقراءة بهماا كثيارة، والدارُّ ودا  دياد، إالا أن أها: اسملاار لام يقارؤوا با ، 

ن كااان ودهاااع  سنَّ القااراءة ساانة متبعااة والمعنااوي ال يسااتو   القاعاادون والمداهاادون إالا أولااو الضاارر فااانهم وا 
ا: الملالحة فبعياد  يساوون المداهدين. و))هذا بعيد سن المضرر ،ايت  أن يعذر، أماا أنا  ُيساو  بمان حلَّ

. وأداز الزدااج فاي ااراءة 341من اواعد اللرع. وكيف يستو  في اللرع المداهد والعادز؟((. االست ناءي 
دعلها الثمانيني كذلك حاالع مان )الماؤمنين( أو )القاعادين(. عان االسات ناءي النلب أن تكون علو الحا:. و 

341 . 

 .39، 93ي 93، 94، 61، 90ي 11ي 99، 33، 69، 98ي 3ي  -3
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ماررت بالقاائِم  يهي مثلهاا فاي اولناا ،)،ير الم ضوب عليهم( فولف )الذين( با)،ير(
وهااذا  ،مااررت بزيااٍد ،ياار عماارو يفالمعرفااة ال تولااف بااا)،يِر( فااال يقااا: ،،ياار القاعااد

 ؟ (1)( فتكون ولفاع للمعرفة)،يرمبني علو سؤا: ه: تتعرَّف 
وعداوه  ،بعد نفي ارفعها علو البدلية لمديئهترديل  ذهب بعض النحويين إلو ادو      
  يويعود هذا الترديل إلو و من القو: بالنعتية،أول
وا علو أن اسفلل في النفي البد: –أ  ثام  ،ثام النلاب علاو االساتثناء ،أنَّ النحاة نلا

  .النعت
الولف بهاا ي ردهاا عان و فاضافتها إلو نكرة  ،( نكرة في أل: وضعهاأن )،ير -ب

دين لاااام يكونااااوا ناساااااع باعتقاااااد أن القاعااااأو  ،اسلاااا: باعتقاااااد التعريااااف فيهااااا ماااان دهااااة
 . (9)ضعيف وهو  ،مدر  النكرات ف در  ،الالم في  دنسيةو ، وكانت اسلف معينين

  ينقاش بين النحاة ما ي تي موضيفمن اللواهد القرانية التي كانت 
ْيتتِرَأُْوِلتت َالَِأ ِوَ ياولاا  تعااالو -1 َل  تتالَِالتاتتاعِِهين  ج  َالر ِ [ فقااد 31 ي94]النااور  ْرع تتِةَِمتتن 

ااد )،ياَر و دعفار  وأباو بكار عان عالام  وأباو ابن عامر  ارأها ي( بنلاب )،ياَر( أولاحما
 .(3)الحا:أو علو االستثناء 

ي( أولحفص عن عالم )،يِر و الكسائي و حمزة و  وعمر  وأبو نافي و ارأ ابن كثير و 
  .عطف بيانأو  ،بدالع أو )التابعين(  نعتاع لا (4)بالدر

ْنَإِل هٍَ ياول  تعالو -9 اَل ُكمَم ِ ْيُرهََُم    .[98 ي]اسعراف ل 
                                         

 .  349االست ناءي  -1

. وااوا  الرمااني ااراءة النلاب علاو أنهاا نزلات اساتثناء بعاد ماا ابلهاا، 331و 330ي 3البحر المحيط  -9
: االستثناء باللفة. االست ناءي اا:ي ويحتم: أن يت  .341حلَّ

ي 9، والنلاار        190فاايي ، و،يااث الن999، ولاارك اللاااطبيةي 96و 99ي 19،رائااب القااران  -3
تحاف فضالء البلري ، 339  . 394وا 

ي 9، والكلااف 499و 494، والسابعةي 49ي 4، ومعاني القران ومعانيا  990ي 9معاني القران للفراء  -4
عااااراب القااااراءات الساااابي وعللهااااا 136ي 9ن ودااااوه القااااراءات ، والكلااااف عاااا399 ، وحدااااة 106ي 9، وا 

 . 913ي 9، والدر الملون 448ي 6، والبحر المحيط 486القراءاتي 
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النعات أو حمزة برفي )،يُره( علو البدلية من )إلا ( و عالم و  وعمر  وأبو ارأ نافي 
)،ياِره(  الكساائيو ابن محيلان و  المطواعيو دعفر  وأبو اسعمش و ارأ ابن وثاب و  .(1)ل 

اباان و ااارأ عيسااو باان عماار و  .(9)نعاات لاا  علااو اللفااظأو بااالدر علااو البدليااة ماان )إلاا ( 
دعلهاا الفاراء و  .هاي مان اللاواذو  (3)الكسائي )،يَره( بالنلاب علاو االساتثناءو  محيلن

( إالَّ اضااااعة إذا كانااات )،ياااِر( فاااي معناااو )و بعاااض بناااي أساااد و )) يل اااة تميمياااة فقاااا:
ماااا أتااااني أحاااٌد و  ،ماااا دااااءني ،ياااَرك يفيقولاااون ،تااامَّ الكاااالم ابلهاااا أم لااام ياااتمَّ  ،نلااابوها
 . (4)،يرك((

ْيُرَاللاهَِه ْلَمَِ ياول  تعالو -3 اِلٍقَل   [ 3ي 39]فاطر  ْنَخ 
الحسان و عيساو بان عمار و لايبة و  وعمار  وأباو عالام و ابان عاامر و ناافي و ارأ ابان كثيار 

 .) الق( الفاع: لاأو  ،) الق( علو المح: لا بالرفي لفة (9))،يُر(
الكساائي و حمازة و زياد بان علاي و دعفار  وأباو لقيق بن سلمة و وارأ يحيو بن وثاب 

  .) الق( علو اللفظ بالدر نعتاع لا (6)ابن محيص )،يِر(و  و لف واسعمش
هاي ااراءة و  ،بالنلاب علاو االساتثناء (1)وارأ الفض: بن إبراهيم النحاو  )،ياَر(

 .لاذة
                                         

، و،رائاب القاران 399ي 9، وملك: إعراب القران 463ي 1، والكلف 691ي 1إعراب القران للنحا   -1
 .  390ي 4، والبحر المحيط 999ي 1، والكلاف 193ي 9

ي 3      ، والاادر الملااون996، وحدااة القاراءاتي 994، والسابعةي 930ي 9، والنلاار 110التيسايري  -9
 . 993، 996، واإلتحاف 133، و104، و،يث النفيي 390ي 4، والبحر 993

ي 4   ، والبحار المحايط63ي 9، والكلااف 399ي 1، ومعااني الفاراء 44م تلر في لاواذ القاراءاتي  -3
 .  939ي 9و 390

 .  399ي 1معاني القران  -4

ي 99، و،رائاب القاران 391ي 9، والنلار 199، والتيسايري 989، وحداة القاراءاتي 934السبعةي  -9
 .  300ي 3، والبحر 63

ر 199، والتيسااايري 934السااابعةي  -6 ي 3       ، والبحااار63ي 99، و،رائاااب القاااران 916ي 19، والمحااارَّ
 .  498ي 9، والدر الملون 300
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اط َالُمستتتت ِقيمَ ي اولااا  تعاااالو -4 تتتر  يتتتِرََاهتتتِدن اَالر ِ ل تتتيِهْمَل  َو   ْ َأ نه متتت اط َالاتتتِذين  ِرتتتر 

غُ وَُِّو ل يِهم  [  3 -6 ي1]الفاتحة    ْ الم 
وعلاي،  بهاا اارأ عمار بان ال طااب،و  ،بالنلاب (9))،ياَر( ارأ رسو: اللا  

وابان محيلان ورواياة المعادا: عان  الل  بن الزبير وُأبايا بان كعاب،وابن مسعود وعبد
  .اسعمش، ولداة وال لي: بن أحمد عن ابن كثير

 هت هذه القراءة توديهينيدِّ اد وُ و 
  .العام: في الحا: )أنعمت(و  ،)عليهم( الضمير في من النلب علو الحا: -1
  .النلب علو االستثناء -9

الكسااااائي و حماااازة و اباااان كثياااار و  وعماااار  وأبااااو بكاااار  وأبااااو عالاااام و وااااارأ نااااافي 
دعلهاااا الكساااائي بااادالع مااان و  .النعتياااةأو باااالدر علاااو البدلياااة مااان )الاااذين(  (3))،ياااِر(

  .الضمير في )عليهم(
و ال بريااة لمبتاادأ محااذوف تقااديره هاام علاا ،بااالرفي (4)ااارأ عماار باان ال طاااب )،يااُر(و 

  .ئك ،يُر الم ضوبأو أول،يُر الم ضوب 
 يأما اللواهد اللعرية علو واوع )،يِر( مواَي )إالَّ( فمنها او: اللاعر

ذا أولياااااااات ارضاااااااااع فاااااااااادزه  وا 
 

 (9)إنامااااا ُيْدااااز  الفتااااو ،يااااُر الدماااا:
 

    .،ير الدم: يالتقديرو    

                                                                                                    

 . 300ي 3، والبحر 104ي 9، والتبيان 963ي 3، والكلاف 199واذ القراءاتي م تلر في ل -1

عااراب القااران للنحااا 96ي 1، والكلاااف 111، والساابعةي 93ي 1معاااني القااران للزداااج  -9 ي 1      ، وا 
 . 43ي 1، والنلر 199، واإلتحافي 1، وم تلر لواذ القراءاتي 99

عاااراب3ي 1، ومعااااني الفاااراء111السااابعةي  -3 ، والبحااار 194ي 1، والمحااارر 96ي 1القاااران للنحاااا   ، وا 
 . 9ي 1، والعكبر  11ي 1، والكلاف 98ي 1المحيط 

 . 119، والسبعةي 106ي 1الحدة للفارسي  -4

 .  410ي 4المقتضب  -9
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  يمنها ،لة من ال لائص التي تنفرد بهات تصا بدمإنَّ )،ير( االستثنائية 
فهااي تحقااق معنااو االسااتثناء ماان    (1)فيهااا المسااتثنوو االسااتثناء  ادتماااع -1
ودااب فقااد  ،مااررُت بردااٍ: ،ياار  الااد يذلااك أن القائاا: إذا اااا:  (إالَّ ) لاابهها بااالدهااة 

د بذلك تكون )،ير( او  ،نفو المرور عن ) الد( أيضاع و  ،) الد( المرور برد: م اير لا
)إالا( مان دهاة م الفاة  فكانات لابيهة باا ،أدات معنو الم ايرة والتباين من حيث الدملة

ت فااض مااا حقااا  و هااي تتحماا: ماان دهااة أ اار  إعااراب المسااتثنو و  .مااا بعاادها لمااا ابلهااا
فكاان ذلاك تفريقااع  ،تمني ظهور اإلعراب الذ  يساتحق  ألاالع و  ،النلب علو االستثناء

،ياااااار مسااااااتنكر أن يحلاااااا: حكمااااااان باعتبااااااارين و  ،االسااااااتثناءو اللاااااافة و بااااااين البااااااد: 
  .(9)م تلفين

 ،تنفااي مااا بعاادها إذا كااان مااا ابلهااا مودباااع  -(إالَّ بساابب حملهااا علااو )-أنهااا  -9
 .(3)تودب ما بعدها إذا كان ما ابلها نفياع و 

فاي أو فما بعادها مدارور باإلضاافة إليهاا  ،أنها مضافة إلو ما بعدها لزوماع  -3
 .(4)موضي درا 

فقد دع: معربو القران الكريم مديئهاا اساتثناءع فاي  ،(9)االستثناء بها الي: أنَّ  -4
لاام يقاا: أحااد ماانهم بتبعيتهااا فااي و  ،أكثاار مااا عرضااوا لاا  مديئهااا لاافةو  ،اااراءات معينااة

  .انيات القرانية لالستثناء

                                         

 .  338االست ناءي  -1

 السابق نفس .  -9

 .  99ي 9لرك المفل:  -3

 . 409ي 1، والمل ص 319الفوائد والقواعدي  -4

 . 610ي 9ضايا الدملة ال برية ا -9
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 يأنها تدر  فاي إعرابهاا فاي نفساها بااعراب االسام الواااي بعاد )إالَّ( فااذا ايا: -9
ذا اي:و  ،قوُم ،يُر زيد كانت مرفوعة علو البدليةما اام ال ما اام القوُم ،يَر زيد كانت  يا 

ذا اي:و  ،منلوبة علو االستثناء لم يكن فيها ،يار النلاب علاو  ،اام القوُم ،يَر زيد يا 
  .(1)االستثناء

فالم ارباااة يدعلونهاااا منلاااوبة عااان تماااام الكاااالم   أن نلااابها م تلاااف فيااا  -6
الفارسااايُّ  هاااادعلو  .هاااذا ا تياااار ابااان علااافورو  ،بعاااد )إالا(كانتلااااب االسااام الواااااي 

دماعااة إلااو و ذهااب اباان الباااذش و  ،ا تيااار اباان مالااك وهااو  ،علااو الحاليااة منلااوبة
 .(9)نلبها علو التلبي  بظرف المكان

  .(3)يدوز العك و أنها في حا: االستثناء بها يللا النعت بها باطاراد  -3
 ياولنااا ونحاا ،نااةيذفاا  إذا دلَّاات علياا  القر أنَّ المضاااف إلياا  بعاادها يلاالُّ ح -9

 .(4)عرفت  مسين لي  ،يرُ 
في  ،داء الذ  سواك يأنها تفارق )سو ( االستثنائية التي تكون ظرفاع نحو -8

 .(9)حين أن )،ير( ال تكون ظرفاع 
أنَّ تمكانهااااا ماااان الولاااافيَّة يمنااااي دعاااا: )،ياااار( النعتيَّااااة اسااااتثناء فااااي كاااا:  -10
  .(6)لي  ألالع فيهاو   علو أنَّ االستثناء بها عارض يد:ا من دهة أ ر و  ،موضي

                                         

 . 401المل ص في ضبط اواعد العربيةي  -1
 .  911م ني اللبيبي  -9

 . 399، والفوائد والقواعدي 401المل صي  -3

 . 996ي 9، والنحو الوافي 96ي 1الليرازيات  -4

 . 993ي 9النحو الوافي  -9

 . 399الفوائد والقواعدي  -6
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فعنااد  ،أنهاا تااؤو: باسام الفاعاا: )م اااير( مماا دعاا: اسلاا: فيهاا الولااف -11
  .(1)كان بمعنو زيد م ايٌر عمراع  (وزيد ،ير عمر ) ياولنا

 يتنفا الو إذا كانت )،ير( لفة فهي ال تودب لالسم الذ  ولافت  لايئاع  -19
 دااءني رداٌ: ،ياُر زيادٍ  ي، فااذا ايا:(9)تذكر علو سبي: التعرياف ذلك أنها  عن  ليئاع 

فهي  ،لكن لم ُينَف عن  المديءو  ،كان )الرد:( مولوفاع بالم ايرة ل  وعدم المماثلة
  .داءني ردٌ: لي  بزيد يتؤد  معنو

 ياولنا ونح ،ت تي نعتاع للنكرة فتؤد  وظيفة م ايرة ما بعدها لما ابلها ذاتاع  -13
 ارج  يم ايرت  لولف طارئ علو هذه الاذات نحاوأو  ،ردٍ: ،ير علي أابلت علو

فالود  ))الذ  تبيَّن أثر ال ضب ك ن  ،ير الود   ،البر ء بودٍ  ،ير الذ  د : ب 
نعناااي بهاااا و  ،تااا تي كاااذلك ولااافاع للاااب  النكااارةو  (3)الاااذ  ال يكاااون فيااا  ذلاااك بالاااذات((

هااي فااي كااال الحااالين تكااون و  ،كاالساام المولااو: ،لااا( الدنساايةأ) االساام المعاارف بااا
  .(4)بمعنو اسم الفاع: )م اير(

هذا يسمل ببنائها إذا أضيفت و  ،(9)أنها تت بَّو علو التعريف لفرط إبهامها -14
يو ، (6))حاين(أو )مثا:(  إلاو مبناي فتكاون لابيهة باا الهاا فاي اإلبهاام يدعلهاا لابيهة  ا 

                                         

 .  360ي 1لرك التلريل  -1

 . 913ي 9ي 1، ودراسات سسلوب القران الكريم 99ي 9المفل:  لرك -9

 .  339ي 9ي 1لرك الكافية  -3

 .  993ي 9الوافي  النحو -4

 . 916ي 9ي 1دراسات سسلوب القران  -9
 . ويرو  علو ذلك او: اي  بن اسسلتي 69ي 1اسمالي اللدرية  -6

 رب ،يَر أن نطقتلم يمني اللا 
 

 :ِ ااحمامة في ،لون ذات أو  
 

، واسماااالي 919، 936ي 1، واسلاااو: 398ي 9، والكتااااب 99البيااات فاااي دياااوان ااااي  بااان اسسااالتي 
 .  69ي 1اللدرية 
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كمااا أن  ،بعااضدون  سنهااا ،ياار محلااورة فااي بعااض اس،يااار ،بااالظروف المبهمااة
 .)أماااام( معيناااينأو أماااام( ال تنحلااار فاااي )َ ْلاااف(  ،) لااافوالظاااروف المبهماااة نح

ولاابهها بااالظروف المبهمااة يفساال المدااا: أمااام تعااد  اسفعااا: إليهااا مااي أنهااا ليساات 
ضااااربت ،يااااَرك تعاااادَّ  الفعاااا: )ضاااارب( إلااااو )،ياااار(  يفقولنااااا ،مفعااااوالع فااااي الحقيقااااة

وكااذلك الظااروف المبهمااة يتعااد  إليهااا  ،ليساات هااي المفعااو: فااي الحقيقااةو  ،فنلاابها
  .(1)اعدُت أمامك يالفع: القالر فينلبها نحو

إلاااو عااارض ال اااالف فاااي اضاااية للااايقة يقاااود الحاااديث عااان إبهاااام )،يااار( إنَّ 
 .تعريفهاو هي مس لة تنكير )،ير( و  ،بالقضية السابقة

  لاااذا تقاااي لااافة للمعرفاااة كماااا فاااي اولاااو   عااارَّفياااذهب إلاااو أن )،يااار( تُ  (9)فسااايبوي 
رَِ يتعالو تر  ْيتُرَأولت َال ا َل  َاْلُمْ ِمنِين  َِمن  ي ْست ِو َاْلق اِوُدون  اط َواولا ي ، لَا ِرتر 

غُ وَُِّو ل يِهمَْ َو ل يِهْمَل يِرَالم   ْ َأ نه م   .الاِذين 

لاذا تولاف بهاا و   إلو أنها نكرة مؤاتة فهاي تتعارَّف باإلضاافة (3)يذهب الفراءو 
مثا: )الاذين(  ،)الاا( الدنساية أ  ماا عارِّف باا  المؤاتاة المعرفاة ،يارو النكرة المحضة 

حياان  ووافقا  أباو رفاض المبارد و . (4)بهذا اا: ك: من اس فش والزدااجو )الرد:( أو 
، فااااذا (9)فهاااي ال تكاااون إال نكااارة ،أن تقباا: )،يااار( التعرياااف بااا   حاااا: ماان اسحاااوا:

ْن كا: ما فاي هاذا لاائيو  ،ماررت برداٍ: لاي  باك يمررت برداٍ: ،يارك فاالمعنو ياي:
                                         

 .  338، واالست ناءي 643ي 9لرك اإليضاك  -1
 .  990ي 9ي 1، ودراسات سسلوب القران 330ي 1الكتاب  -9

 .  3ي 1، ومعاني القران 611ي 9اضايا الدملة ال برية  -3
عراب  11و 10ي 1القران ل  فش معاني  -4  . 16ي 1، ومعاني القران وا 

عاااااراب القاااااران ثالثاااااين ساااااورةي 98و 99ي 1، والبحااااار المحااااايط 493ي 4، و934ي 9المقتضاااااب  -9 ، وا 
 .33و39
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علاااو أنااا  -فالضااامير              ،(1)مااابهم فاااي الناااا  أدمعاااينو  ،عااادا الم اطاااب
  .ال يؤثر في تعريف )،ير( إل،رااها في اإلبهام -المعرفة

فاااااي  (9)الرضااااايو  (4)العكبااااار و  (3)تابعااااا  الزم لاااار و  (9)اااااد الاااااترط السااااايرافيو      
اااااااا:  ،الساااااكون الحركااااااة ،يااااارُ  يكقولناااااا ،تعريفهاااااا أن تقاااااي باااااين لاااااايئين متضاااااادين

لاات ضااكاا: اساام يتعاارف باا  مااا أضاايف إلياا  إ" يالزم لاار  افة معنويااة إال أسااماء تو،َّ
ن أضاااايفت إلااااو المعااااارفو فااااي إبهامهااااا فهااااي نكاااارات   ،(مثاااا:)، و(،ياااار) ينحااااو ،ا 

( اللهااام ولاااذلك ولااافت بهاااا النكااارات، ،(لاااب )و إال إذا الاااتهر  ،ود لااات عليهاااا )ربَّ
غُ تتتلَ المضااااف بم اااايرة إليااا  كقولااا  تعاااالوي  ل تتتيتتتِرَالم  ذلاااك أن الماااراد   يِهمَْوَُِّو 

 .(6)"وبالم ضوب عليهم الكفار، فهما مت ايران ،ليهم المؤمنونبالمنعم ع

  ي(3)نعت المعرفة بها أاوا: أربعة هيو ففي تعريف )،ير( 

  .لذا تتعرَّف )،ير( عند اإلضافةو   أن اإلضافة هي سبب التعريف في ،يرها -1

سن   عها علااو الاار،م ماان إضااافتها يمنااي عنهااا التعرياافلااياو أن فاارط إبهامهااا  -9
  .(9)باق فيها ر،م إضافتها وفه ،السبب في التنكير ألالع  واللياع ه

                                         

 .  998و 999ي 4المقتضب  -1

 .  360ي 1لرك التلريل  -9

 . 196و 199ي 1المفل:، ولرك المفل:  -3
 .9ي 1إمالء ما منَّ ب  الرحمن  -4

 . 169و161ي 9، و زانة اسدب 994و 993ي 1لرك الكافية  -9

 .  196و 199ي 9لرك المفل:  -6

 .  333ي 1، واإليضاك في لرك المفلَّ: 343االست ناءي  - 3

 .  911و 910، وم ني اللبيبي 143ي 1)،ير(. وانظري الحدة للفارسي  994ي 3عمدة الحفاظ  -9
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ذلاك   ال ثالث لهما سبب تعريفها سن  تعريف بالضارورة (1)أنَّ واوعها بين ضدين -3
إلبهااام او أن التضاااد بااين اللاايئين اللااذين واعاات )،ياار( بينهمااا يضاايق دائاارة اللااياع 

[ تعايَّن المقلاود 3 ي1]الفاتحة  َغرُي امَلغضاوْب َعَ  ُهُمففي انية الكريمة  .ضرورة
  ب نهم )المؤمنون( فانتفو إبهاُمها ف دَّ  ذلك إلو تعريفها.

َغررُي امَلغضاروْب    يأنها إذا كانت تفسِّر حاضاراع كانات معرفاة كماا فاي اولا  تعاالو -4

  .لمعرفةلهذا ولفت بها او  ،َعَ  ُهُم
علو أنَّ اس فش اد أداز في )،ير( في انية الكريمة النلب علاو االساتثناء 

علو لهدة أه: الحداز الذين ينلابون المساتثنو إذا كاان ،يار المساتثنو   المنقطي
أما ،يرهم فيدع: هذا االستثناء و  ،ما فيها أحٌد إال حماراع  ي ارداع عن  فيقولونو منها 

 .(9)يدرا )،ير( في ل ت ف و:من اس وبمنزلة ما ه
إذا  ،إضاافتها إلاو المعرفاة ي ردونهاا علاو البدلياة عناد الاذين يدعلونهاا معرفاةو 

علااااو ذلااااك ي ردهااااا الااااذين ال ياااارون تعريفهااااا إذا واعاااات بعااااد و  ،واعاااات بعااااد النكاااارة
 .(3)المعرفة
لااي  بمقلااود  (الااذين)باا ن  (الااذين) الاافة لاا (،ياار)واااوع  (4)اااد علَّاا: الزداااجو   
ماراد الزدااج و  .لاك ف كرما إناي سمرا بالردا: مث يفي اولنا (مث:)بمنزلة  وهف (9)الدهم
ذلك أنها تد:ُّ علو عموم   ههنا لبيهة بالنكرة لعدم داللتها علو معيَّن (الذين)بهذا أن 
  .المعرفة في اإلبهام (،ير) اهذا ما سمل لها أن تولف بو  ،الدن 

                                         

 .911و 910، وم ني اللبيبي 143ي 1ظري الحدة للفارسي )،ير(. وان 994ي 3عمدة الحفاظ  -1

 .19ي 1معاني القران  - 9

 .  916ي 9ي 1دراسات سسلوب القران  - 3

عراب   -4  . 93ي 1معاني القران وا 

 . 149ي 1الحدة للفارسي  -9
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أ  برداٍ: مثلاك  ((،ن بالردا: مثلاكماا يحُسا))فالالم فيهاا زائادة علاو حادِّها فاي 
نَّماا هاو  ،لي  بالالم الزائدة في  (الذين)الحقيقة أنَّ تعريف و  الادلي: علاو و   باللالة وا 

:( الزائادة هاذه. والاذ  داوَّز ولاف أذلك تعرُّف أ وات )الذ ( مي أنَّ  لي  فايهن )
رة ال تولاااف بهاااا إال النكااا (،يااار)علاااو الااار،م مااان أن  -ههناااا-)،يااار(  ا)الاااذين( بااا
اااات فزالاااات عنهااااا ساااامة اإلبهااااام  –بعاااادها عاااان اال تلاااااص و إلبهامهااااا  أنهااااا ا تلَّ

)،يااار( فاااي انياااة  افااا ،الم ضاااوب علااايهمو لواوعهاااا باااين ضااادَّين هماااا المااانعم علااايهم 
ااة فولاافت بهااا المعرفااة لااذلك  يتابعاا  الفارسااي فقااا:و بهااذا اااا: اباان الساارَّاج و  ،م تلَّ

 (،يار)ا.... فا.تفاي عنا  اإللااعةتر و  ،كاذلك (،يار)كاذلك كا: موضاي ت اتصُّ با  و ))
فاااي هاااذه المواضاااي لااافة للمعرفاااة ال تلالاااها، وكاااذلك )،يااار الم ضاااوب( لااافة 

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

 ،المعرفااااةو كااااالم العاااارب تابعااااة للنكاااارة و أنهااااا داااااءت فااااي القااااران الكااااريم  -16
للنكاارة مااي إضااافتها إلااو المعرفااة أكثاار ماان مديئهااا تابعااة للنكاارة مااي داااءت تابعااة و 

  .(3)إضافتها إلو النكرة
 ،معرفااة دنساايةأو  (4)يلااترط فااي دعلهااا لاافة أن تتقاادَّمها نكاارة محضااة -13

فااال يدااوز أن  ،مااررُت بردااٍ: ،ياار عاااا:ٍ  ينحااو ،بعاادها مااي ماااأن يتطااابق مااا ابلهااا و 
سنَّ التعبياااارين   (9)رأيااات طاااويالع ،ياااار الاااير وال ،ماااررُت بردااااٍ: ،يااار اماااارأةٍ  ييقاااا:

 ،اس ياارين ال يؤديااان وظيفااة إبال،يااة مااا  سن المتلقااي يعاارف أن الرداا: ،ياار الماارأة
ال يداوز و )،يار( مان هاذه الدهاة ت االف )ال( النافياة.  اأن القلير ،ير الطوي:. فاو 

                                         

 . 149ي 1. وانظري الحدة 986ي 1اإل،فا:  -1
 . 144ي 1الحدة  -9
 .  916ي 9ي 1دراسات سسلوب القران  -3
 .  493و 499ي 4المقتضب  -4
 .  939الكوكب الدر ي  -9
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ء زيااد ال ، فيدااوز أن يقااا:ي دااا(1)العطااف بكليهمااا إال إذا واعتااا بااين اساامين علمااين
 عمرو، وداء زيٌد ،ير عمرو. 

إال أنهاااا  ،موضااوعة ألاااالع لُيْنعااَت بهاااا بلااروط معيَّناااة ساابق تفلاااليها (،يااار) افاا
 ،(9)(إالَّ )بتضاامينها معنااو  ،ت اارج عاان أداء وظيفااة النعتيَّااة إلااو أداء وظيفااة االسااتثناء

م فاسل: فيها التفنُّن في الكالو االتساع و من ابي: المداز  اع بها عارضفيكون االستثناء 
ابلهاا  ساواء أكاان ماا ،عدها لما ابلهاا داللاةبم الفة مولوفها واإللارة إلو منااضة ما 

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

ر( الولفية و)،ير( االستثنائية بيِّن، فااذا ايا:ي عناد  والفارق الداللي بين )،ي    
ابلهااا  الماا (،ياار)ياار ايااراط كااان هااذا التركيااب مؤدياااع معنااو م الفااة مااا بعااد ،درهااٌم 

ذا ايا:ي  ،(3)فالدرهم ي الف القياراط المملاوك ،وم ايرت  لها أ  عناد  درهام كاما:. وا 
ة وتساعين درهمااع مان عند  مئة ،ير درهم فان ذلك يد: علو اإلاارار باامتالك تساع

وسواء أكانت )،ير( نعتية أم  .(4)دون النظر إلو م الفة الدرهم لما ابل  من الدراهم
ساااواء أكانااات إضاااافتها إلاااو اسااام ظااااهر أم  ،اساااتثنائية فاااال باااد مااان إضاااافتها لفظااااع 

باد مان اإللاارة إلاو عادم ورودهاا فاي التنزيا:  هنا الو معرفة أو إلو نكرة أو  ،ضمير
 .إال مضافة

 ،ردحاناااا و  ،مااااا إذا كاناااات اسااااتثنائية ف حكامهااااا موزعااااة بااااين ودااااوب النلاااابأو 
  ي(9)فهي وادبة النلب في الحاالت انتية .تضعيف و 

                                         

 .939الكوكب الدر ي  -1
 .  943ي 9أوضل المسالك  -9
 .394الفوائد والقواعدي  - 3

 .99ي 9لرك المفل:  - 4
 .  361ي 1، ولرك التلريل علو التوضيل 944 – 949ي 1أوضل المسالك  -9
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  .زيد اام القوُم ،يرَ  ينحو ،إذا كان الكالم تاماع مودباع  -1
ماا نفاي  يتسليط العاما: علاو المساتثنو نحاو تعذَّرو إذا كان الكالم منقطعاع  -9

 ( الضارر)علاو  (نفاي)ذلاك أنا  ال يمكان أن يسالَّط العاما:   لضررهذا الما: ،ير ا
للتنااااض  ،نفااي الضاارر يفااال يقااا: ،المااا: وهااو سناا  لااي  ماان داان  المسااتثنو مناا  

  .التميميونو هاتان الحالتان يدمي عليهما الحدازيون و  ،الحال: من العبارة
إذا  (يار،)ضااعة ينلابون اُ و بعض بني أسد  ،(9)عن الفراء (1)ونق: الدوهر 

ماا دااء أحاٌد و  ،ماا دااءني ،ياَرك يفيقولون ،كانت استثناء سواء أتما الكالم أم لم يتم
علاو ذلاك ااو: ااي   دعا:و  (3)نساب ابان اسنباار  هاذا الارأ  إلاو الكاوفيينو  .،يَرك

 يبن اسسلت
  نطقتْ  منها ،يَر أنْ  ْربَ لم يمني اللا 

 
  اا:ِ أوْ  في ،لوٍن ذاتِ  حمامةٌ  

 

 أنكار عليا و  ،ك علو رواية الفراء هذه الل ة عن العرب فسوَّة نلبهااعتمد ابن مالو 
فتحة بناء  (ك،ير )لدواز أن تكون الفتحة في ))اسزهر  هذا االستدال:  الليز  الد

 .(4)((ضافتها إلو المبنيإل
، ،ياار متعااذِّر تسااليط العاماا: علااو المسااتثنوو أن يكااون االسااتثناء منقطعاااع  -3

،يَر حمار  ذلك أن المستثنو )حماار( ي االف دنسا  دان  نحوي ما في الدار أحٌد 
المستثنو من  )أحد(، إال أن  يدوز تسليط العاما: )يوداد( علاو المساتثنو فيقاا:ي ال 

ل اااة الحداااازيين، والتميمياااون يديااازون  –ههناااا–حماااار، ووداااوب النلاااب  إالَّ يوداااد 
 إتباعها لما ابلها. 

                                         

 اللحاك )،ير(.  -1
 . 393و 399ي 1معاني القران  -9
 .993اإلنلافي  -3
 .  361ي 1لرك التلريل  -4
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 ،ماا فاي الادار ،ياَر زياٍد أحادٌ  وحان ،أن يتقدَّم المستثنو علاو المساتثنو منا  -4
علااو  (،يار)فوداب النلااب فاي  (،يار)تا  ر عان المسااتثنو  (أحااد)فالمساتثنو منا  
  يأما ردحان النلب فيكون في الموضعين انتيين (1)رأ  اسكثرين

 ،الب اااداديينو ااااو: الكاااوفيين  وهاااو  ،إذا تقااادَّم المساااتثنو علاااو المساااتثنو منااا  .1
 .(9)ا رأينا في الفقرة السابقةرأ  أكثر النحاة ودوب النلب كمو 

ماا  ينحاو ،يدوز تسليط العام: علاو المساتثنوو أن يكون االستثناء منقطعاع  .9
الحداازيون و  ،ل ة التميميين ول النلب هيتردو  ،في الدار أحد ،يَر حمار

 .(3) يودبون

 ،إذا كاان الكاالم تامااع منفيااع  يوهاي ،وأما تضعيف النلب فيكون فاي مسا لة واحادة
فاالكالم تاام منفاي واالساتثناء متلا: والمساتثنو  ،ماا حضار القاوُم ،ياُر زياد يااولن ونح

وعنااااد  ،(4)ففااااالرادل اإلتباااااع والنلااااب ضااااعي ،والمسااااتثنو مناااا  متفقااااان فااااي الداااان 
ااا ))  مداارور (9)(إالَّ )االسااتثناء بهااا يكااون حكمهااا حكاام المسااتثنو الوااااي بعااد  سنهااا لما

فُدعا:  ،اسم ودب أن يكون لها إعراب (ير،)و ،حرف مبني (إالَّ )و (إالَّ )واعْت مواي 
ودعااا: ماااا بعااادها  (،إالَّ )إعراُبهاااا اإلعاااراَب الاااذ  يكاااون علاااو االسااام الاااذ  يكاااون بعاااد 

فهااي فااي  (6)((سنهااا اساام يقباا: اإلضااافة فااوفَّو بمقتضااو االساامين  م فوضاااع باإلضااافة
 (إالَّ )عااد فااي الولاافية دعاا: إعااراب مااا ب (،ياار)إذا واعاات مواااي  (إالَّ )ذلااك لاابيهة بااا 

دعااا: إعاااراب ماااا بعااادها  (،يااار)مواااي إذا واعااات  (ال)كماااا أن  ،نفسااا  (،يااار)إعااراب 
                                         

 . 943ص 3، وانظري الحالية 943ي 9أوضل المسالك  -1
 السابق نفس .  -9
 .  944ي 9أوضل المسالك  -3
 .361ي 1السابق نفس  ولرك التلريل  -4
 .998ي 9، ولرك الدم: 68المفل:ي  -9
 .339ي 1اإليضاك في لرك المفل:  -6
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،ياار  يدئاات ال راكباااع وال ضااارباع، والتقاادير يفيقااو: ،المتناااع اإلضااافة (،ياار)إعااراب 
 ي(9)وعلي  او: أبي اسسود الدؤلي (1)راكٍب وال ضاربٍ 

 سااااااااااااتعَتبمف لفيتااااااااااااُ  ،يااااااااااااَر 
 

 (3)الالي إالَّ وال ذاكَر اللِ   

داب العما: للعاما: الاذ  ابلهاا تساليطها أو فقد  ،ونظير ذلك أيضاع حروف الدر
ماررُت بزياٍد  يفيقاا: ،ولاذا ال يمتناي العطاف عليهاا بالنلاب  إياه علو المدارور بهاا

إال  (،،ير)فكما واي اإلعراب في موضي حرف الدر واي اإلعراب علو  .(4)وعمراع 
ما: فاي لفظا  وفاي ان ار مبنيااع معما: فاي أن  لادف في أحد الموضعين معرباع فع

 .(9)موضع 

سن اسلاا: فيهااا   ماان ابياا: العاريَّااة ونفسااها هاا (،ياار)والحقيقااة أنَّ انتلاااب 
ااا: اإلعاااراب مااان دهاااة ثانياااةمااااالسااامية  إال أن ماااا بعااادها الاااذ  ،ااادا  ،ن دهاااة وتحمُّ

ا لااذ  لاا : بااالدرا سنااا  مضاااف ألااالع  (إالَّ )الوظيفااة مااي  (،ياار)مسااتثنو بتقااارض 
 (،يااار)باااالدر علاااو  االنلااا ا: هاااذا دعااا: اإلعاااراب الاااذ  يساااتحقا  فاااي اسلااا: لاااوال

وال ودااا  للااارأ  الاااذ  ااااا: بااا  ابااان البااااذش بدعلااا   .(6)نفساااها علاااو سااابي: االساااتعارة
ذلاك أنَّ أساماء   لابيهة باالظروف المبهماة فاي اإلبهاام اعائداع إلو أنه (،ير)نلب 

                                         

 .339ي 1لرك المفل: اإليضاك في  -1
             909،  6/109)ط.دار الفكااااااااار( و  390. وانظاااااااااري م ناااااااااي اللبياااااااااب/94، ص9، ب3ديوانااااااااا ي ق -9

 )ط. الكويت( والملادر ثمة.
 .339ي 1اإليضاك في لرك المفل:  -3
 .339االست ناءي  -4
 السابق نفس . -9
 .338ي 9ي 1لرك الكافية  -6
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ذلااك أن مداارَّد   بااالظروف المبهمااةتلاابيهاع تُْنلااب  ئاارة اإلبهااام ولاامكثياارةع تقااي فااي دا
 .االتفاق في اإلبهام ال يعني االتفاق في علة النلب

 (،ياار)ودعلاات علااو  ،هااي لمااا بعاادها فااي الحقيقااة (،ياار)فالحركااة التااي علااو 
كالواسااطة النتلاااب مااا بعاادها علااو  – أعنااي ،ياار –فهااي  ،علااو ساابي: االسااتعارة

 ينحاااو (،،يااار)ماااا أضااايفت إليااا   واز العطاااف علاااو محااا:ويعضاااد ذلاااك دااا .الحقيقاااة
سنا معنااااه فاااي  (زياااد)عطفااااع علاااو محااا:  (عمااارو)برفاااي  ،،ياااُر زياااد وعماااروٌ  دااااءني
 .(1)ما داءني إال زيدٌ  يالحقيقة

ثناء مطلقااااع ساااواء مبنياااة علاااو الفااتل فاااي االساات (،ياار)واااد أدااااز الفااراء دعااا: 
رأ  منسوب إلو  ووه .الحرفية (إالَّ )لللب  بينها وبين   ضيفت إلو معرب أم مبنيأ

سن فيهاااا عارضااااع ،يااار الزم فاااال يعتااادا   ويمناااي البلاااريون بناءهاااا .الكاااوفيين عاماااة
ااااو: يؤيِّاااده  ووهااا ،ويديااازون بناءهاااا فاااي حالاااة إضاااافتها إلاااو مبناااي فحساااب ،(9)بااا 

ئِتتٍذَ يدعفاار اولاا  تعااالو وفقااد ااارأ اباان كثياار ونااافي وأباا ،السااماع ٍَْي ْوم  تتنَف تتز  ُهتتمَم ِ و 

علاو الفاتل إلضاافة االسام إلاو اسام ،يار ماتمكن  (ياوم)[ ببنااء 98 النما:ي] آِمنُونَ 
تتاَأ ناُكتتْمَت نِطقُتتونَ  يومثلاا  اااراءة (،إذْ ) ووهاا َم  مْثْتتل  َم ِ تتقِّ [ ببناااء 93ي الااذاريات] إِناتتهَُل ح 
ونظيار ذلاك  .وهي اراءة ابن كثير ونافي وابن عامر وأباي دعفار ،علو الفتل (مث:َ )

 يفي اللعر او: اللاعر
 (3)كيوَمئٍذ ليئاع ُتَردا رسائُل       لعثاَء الرسوَ: وال أر رددنا ل

إذا أضااايفت إلاااو ))مبهماااة تبناااو  ءساااماأ (مثااا:)و (ياااوم)و (حاااين)و (،،يااار)فاااا 
سنَّ المضاف يكتسي من المضاف إلي  ما في  مان   المبني سنها تكتسي من  البناء

 .(4)((...التعريف والتنكير
                                         

 .993ي 9ي 1لرك الكافية  -1

 .993ي 9ي 1، ولرك الكافية 993إلنلافي ا -9

 .980اإلنلافي  -3
 .603ي 9اسمالي اللدرية  -4
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مااا التطاابق فيال يعنااي  (،يار)و (إالَّ ) ينباا تقاارضال ن لاص إلااو أنفمماا ساابق 
 يمنها ،ذلك أنَّ بينهما فروااع متعدِّدة  تطابقاع تاماع من أحكام بينهما 

علو النقايض مان ذلاك  (إالَّ )و ،يولف بها حيث يمتني االستثناء (،ير)أن  -1
 .بها ال يولف بها إال حيث يلل االستثناء

اامة اللفة مقام (إالَّ )امتناع حذف مولوف  -9  . وا 

 .التنااض في الداللة بينهما -3

فقااد  (،ياار)مااا أ .مناااط الحكاام والمقلااود باالسااتثناء وهاا وهاا (إالَّ )أن مااا بعااد  -4
 .نفسها مناط الحكم (،ير)واد تكون  ،يقلد ما بعدها بالحكم

                   داااااااااز االسااااااااتثناء فياااااااا  (إالَّ )بااااااااا  ،أن كاااااااا: موضااااااااي داااااااااز فياااااااا  االسااااااااتثناء -9
 ،اسااام (،يااار)وأن )إالَّ( حااارف، ذلاااك   لااحيحاع ولاااي  العكااا   ،(1)(،يااار)بااا 

 .وتلرُّفهم في اسسماء أكثر من تلرُّفهم في الحروف

 .(،ير) فيذلك ويدوز  ثباتفي اإل (إالَّ )يمتني تفري   -6

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

 ،(إالَّ اسلا: فتكاون فاي ذلاك محمولاة علاو ) علواالستثناء با )،ير(  روج  -9
علاو سابي:  (،ير)اسل: وحم: لها علو  علو روج بها  (إالَّ )والولف با 
 .(3)المضارعةأو التضمُّن 

فيدااوز  ،(4)(،ياار)المعنااو فااي العطااف علااو مداارور أو تدااوز مراعاااة اللفااظ  -8
 (زياد)عطفااع علاو لفاظ  (عمارو)بدر ،زيٍد وعمروٍ  رما اام القوم ،ي يأن يقا:
 .بالرفي حمالع علو محل  ،وعمروٌ ما اام القوم ،ير زيد  يويدوز

                                         

 .99ي 9، ولرك المفل: 499ي 4، والمقتضب 334ي 1الكتاب  -1

 .998ي 9معاني النحو -9
 .918ي 9المقتضب  -3

 .339، واالست ناءي 139ي 1، والمقرَّب 998ي 9لرك الدم:  -4
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اع  (إالَّ )أن  -10  .تضمُّناع  هتفيد (،ير)و ،تفيد القلر نلَّ

الااااار  يفاااااي أن حكمهماااااا واحاااااد فاااااي إفاااااادة القلااااارين (إالَّ )و (،يااااار)تتفاااااق  -11
 .(1)المولوف علو اللفة والر اللفة علو المولوف

                                         

 .130اإليضاكي  -1
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 149 

(، نساا ة ملااورة عاان طبعااة هااا 631القرطبااي )ت  يالدااامي سحكااام القااران .18
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، مطااابي دامعاااة 1حقيااق د. يحياااو بلااير الملااار ، طت 4جو  3الحفظااي، ج
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