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رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلــــيا
استكماال ً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه
في تخصص اللغة والنحو قســـم اللـــغة العربية

جامعة مؤتة٢٠١١ ،

اإلھداء
إلى نبع الحنان الذي ال ينضب
إلى التي ال تنم حتى أنام
ي الليالي الطوال
إلى الذي سھر عل ﱠ
إلى الذي حمل القنديل الذي أنار لي درب العلم الطويل
وإلى ال,ذين ل,م يبخل,وا عل ,ﱠي ب,دعمھم المعن,وي ،ال,ذين ل,وال جھ,ودھم م,ا كان,ت ھ,ذه
الرسالة أن ترى النور ،إلى الذين سكبوا في مسمعي أحلى الكلمات وأعذبھا ،إلى إخوتي
وأخواتي األعزاء ،وأخوالي جميعھم.
وإلى الذي وإن تأخر ذك,ره إالﱠ أن,ه ق,د س,بق فض,له ،إل,ى المرح,وم خ,الي )ع,وض(
رحمة ﷲ عليه ،وغفر له ،وأسكنه فسيح جناته.
إليكم جميعا ً أھدي ثمرة ھ,ذا الجھ,د المتواض,ع ،راجي,ا ً أن أك,ون ق,د زرع,ت لحظ,ة
فرح طال انتظارھا.
خالد بن صالح بن سالمه الشراري

أ

الشكر والتقدير
ُ
أكملت – بفضل ﷲ – إعدا َد ھذه الرسالة طالباً بھا استكمال متطلبات درجة
بعد أن
الدكتوراه في كلية اآلداب ،من جامعة مؤتة ،أرى ﱠ
اعت,رف
ي أن
َ
أن الواج,ب يف,رض علّ ,
لك ﱢل ذي فضل عل ﱠي بفضله ،حتى أصبحت الرسالة على الحال التي ھي عليھا اليوم.
وأول َم ْ ,ن أتو ﱠج,,ه إلي,,ه بش,,كري وتق,,ديري ،ھ,,و أس,,تاذي وش,,يخي األس,,تاذ ال,,دكتور
محمدأمين أحمد الروابدة ،الذي تفضّل باإلشراف على ھذه الرسالة ،وبرعايتي وإسنادي
طوال فترة إعدادي لھا ،فق,د ك,ان ي,و ﱢجھُني كلم,ا رآن,ي أحي,د ع,ن الج,ا ّدة ،ويُ ِعينن,ي عل,ى
ي عل ﱠي  ،فقد كان نعم الشي ُخ والموجﱢ,هُ ،واأل ُخ
البحث والتقصي ،ويُبصﱢرني بكثير مما َخ ِف َ
والصدي ُ
ق  ،فجزاه ﷲ خير الجزاء وأوفره ،ونفعنا على الدوام بعلمه الوافر.
كما أتقدم بالش,كر الجزي,ل ألعض,اء لجن,ة المناقش,ة ك,ل م,ن  :األس,تاذ الدكتورعب,د
الق,ادر مرع,,ي الخلي,ل ،وال,,دكتور ف,ايز محاس,,نه ،واألس,تاذ ال,,دكتور محم,د حس,,ن ع,,واد،
الذين شرفوني بقبولھم مناقشة ھذه الرس,الة ،لتق,ويم م,ا اع,و ﱠج فيھ,ا بمالحظ,اتھم القيم,ة،
وتخليص,,ھا م,,ن الش,,وائب العالق,,ة بھ,,ا ،فج,,زاھم ﷲ عن,,ي خي,,ر الج,,زاء ،وحفظھ,,م ذخ,,راً
لدارسي العربية.
وال يفوتني في النھاية أن أتقدم بعظيم الشكر والتق,دير لك,ل أعض,اء ھيئ,ة الت,دريس
في كلية اآلداب في جامعة مؤتة ،الذين كانوا منھالً عذبا ً ارتويت منه.
كما أتوجه بشكري لكل من قدم لي المساعدة ،وأعانني على كتابة ھذه الرسالة قوالً
أوعمالً ،فھم أھل الفضل والخير ،فجزاھم ﷲ عنّي كل خير.
خالد بن صالح بن سالمه الشراري
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الملخص
االستثناء ومعالمه بين القاعدة النحوية والواقع االستعمالي من خالل معلقات
العرب العشر
خالد بن صالح بن سالمه الشراري
جامعة مؤتة٢٠١١ ،
االستثناء من األساليب النحوي,ة المھم,ة الت,ي كث,ر ش,يوعھا ف,ي الك,الم العرب,ي ،وق,د
حظيت باھتمام النحاة منذ القدم ،وكانت ھذه الدراسة ح,ول أس,لوب االس,تثناء ب,ين القاع,دة
النحوية والواقع االستعمالي م,ن خ,الل المعلق,ات الع,رب العشر,ـ دراس,ة إحص,ائية داللي,ة
استعمالية,,ـ  ،قمُ ,
,ت خاللھ,,ا باستقص,,اء األبي,,ات الش,,عرية الت,,ي وردت ف,,ي معلق,,ات الع,,رب
العش,,ر المتعلق,,ة بمس,,ائل االس,,تثناء ،ودراس,,ة ھ,,ذه الش,,واھد الش,,عرية محتكم,,ة إل,,ى آراء
النحويين عبر منھج وصفي .
وقد جاءت ھذه الدراس,ة ف,ي ثالث,ة فص,ول ،ومقدم,ة ،وخاتم,ة ،موزع,ة عل,ى الش,كل
التالي :
ً
ً
الفصل األول :تناولت فيھا قواعد االس,تثناء ف,ي النح,و العرب,ي ،تعريف,ا ،دارس,ا فيھ,ا
أدواته ،وأركانه ،وأنماطه ،وأحكامه ،ومورداً آراء النحاة في ذلك.
أما الفص,ل الث,اني :فك,ان دراس,ة تطبيقي,ة لھ,ذا األس,لوب م,ن خ,الل المعلق,ات ،بادئ,ا ً
بتمھيد عن المعلقات ،وقيمتھا األدبية واللغوية ،ومتناوالً بعد ذلك أنماط ھ,ذا األس,لوب بم,ا
ورد من شواھد شعرية في معلقات العرب العش,ر ،س,واء أج,اءت متفق,ة م,ع قواع,د النح,و
العربي أم مخالفة لھا ،والخروج بنتائج إحصائية بعد دراسة شواھد كل شاعر من ش,عراء
المعلقات.
أم,,ا الفص,,ل الثال,,ث :فق,,د تناول,,ت في,,ه االس,,تثناء ف,,ي ض,,وء المنھج,,ين  :المعي,,اري
والوصفي ،متناوالً بعد ذلك مآخذ وانتق,ادات كّ ,ل منھم,ا ،ومتن,اوالً بع,د ذل,ك جھ,ود علم,اء
النح,,و المح,,دثين ف,,ي معالج,,ة ھ,,ذا األس,,لوب؛ كش,,وقي ض,,يف ف,,ي كتاب,,ه )تجدي,,د النح,,و(،
ورفاعة رافع الطھطاوي في كتابه )التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربي,ة( ،وكام,ل جمي,ل
ولويل في كتابه )عودة للنحو العربي األصيل( ،ومھدي المخزوم,ي ف,ي كتاب,ه )ف,ي النح,و
العربي( ،وھادي نھر في كتابه )التراكيب اللغوية في العربية(.
وفي الخاتمة أثبت أھم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

ه

Abstract
Exception and grammatical features between al Qaeda and the
fact Olastamali through suspensions Arabs ten
Khalid bin Saleh bin safety Alsharari
Mutah University .2011m
The exception of the methods grammatical task, which many common
in Arabic speech, has gained special attention grammarians since ancient times,
this was a study on the method of exception statistical study of semantic
Astamalih, you conducted the survey of poetry contained in the suspensions
Arabs decade on issues of exclusion, and to examine the evidence of poetry
Mankmp to the views of the Syntactical through a descriptive approach.
The study, in three chapters and an introduction, and conclusion. Broken
down as follows:
Chapter I: took exception to the rules of Arabic grammar, definition, and
studying tools and essentials, patterns and its provisions, and a resource the
views of the grammarians.
Chapter II: was the study applied to this method, starting with the boot for
pendants and value of literary, linguistic, and, addressing after the patterns of
this method, including Lord of the evidence of poetry in the suspensions Arabs
ten, both are in keeping with the rules of Arabic grammar or the language of
her, and leave the results of the statistical after Study the evidence of every poet
of poets pendants.

و

The third chapter: it dealt with the exception in the light of two approaches
normative descriptive, addressing then sockets criticized each other, and,
addressing then the efforts of scientists as modern in the treatment of this
method, Khawki Hanif in his book (renewal as), and Tahtawi in his book
(Masterpiece Office to bring the Arabic language), and the entire beautiful and
Weil in his book (the return of some Arab inherent), and MehdiMakhzoumi in
his book (in Arabic grammar), and Hadi river in his book (the linguistic
structures in Arabic), and Nihad Moosa in his book (the theory of Arabic
grammar).
In conclusion proved the most important findings of the study results.

ز

المقدمة
االستثناء من األساليب النحوية التي كثر شيوعھا ،وقد حظي,ت باھتم,ام النح,اة من,ذ الق,دم،
فال يكاد مصنف من مصنفاتھم إالﱠ تناول فيه صاحبه ھذا األسلوب ،موضحاً ما يتعلق به م,ن
مسائل ،وقد اعتمد النحاة حين درسوا اللغة ،وقعدوا لھا على شواھد من القرآن الكريم ،وم,ن
كالم العرب نثراً وشعراً.
فكان,ت ھ,,ذه الدراس,ة ) االس,,تثناء ومعالم,ه ب,,ين القاع,دة النحوي,,ة والواق,ع االس,,تعمالي م,,ن
خالل معلقات العرب العشر( دراسة إحصائية داللية استعمالية ،وغن,ي ع,ن الق,ول م,ا تمثل,ه
ھذه المعلقات من أشعار العرب ،فھي النموذج لھم ،واألعلى بالغةً وفصاحةً ،وھ,ي قم,ة م,ا
وصل إلين,ا ،ولتك,ون ُمش,عرة بطريق,ة أو ب,أخرى عل,ى تل,ك التقس,يمات الت,ي نراھ,ا ف,ي كت,ب
النحو ،وتلك الداللة التي ُح ِش َي بھا ھذا الباب ،ولتكون شاھدة عل,ى ذل,ك االس,تقراء الت,ي بن,ي
عليه النحاة قواعدھم وأقيستھم .
وال أدعي أن المعلقات ھي كل ما جاءنا عن الع,رب ،فھ,ذا ل,م يق,ل ب,ه أح,د ،ولكنھ,ا-كم,ا
قلت -تومئ إلى دقة ھذه القواعد ،وتمثلھا للمسموع م,ن الع,رب ،ألنھ,ا تمث,ل ش,ريحة واس,عة
لشعراء في بيئات مختلفة ،وفي قبائل متباعدة ،فضالً عن كونھا قمة الھرم في االستدالل.
ُ
اعتمدت في ھذه الدراسة عل,ى كت,ب الت,راث؛ منھ,ا  :كت,اب س,يبويه  ،واألص,ول ف,ي
وقد
النح,,و :الب,,ن الس,,راج ،واللب,,اب ف ,ي عل,,ل البن,,اء واإلع,,راب :ألب,,ي البق,,اء العكب,,ري ،وش,,رح
المفصل :البن يعيش ،وھمع الھوامع :للسيوطي ،وارتشاف الضرب :ألب,ي حي,ان األندلس,ي،
والمقتضب :للمبرد ،واللمع في العربية :البن جني ،وغيرھا من الكتب النحوية.
أما الكتب الحديثة فقد اعتمدت على بعض,ھا؛ منھ,ا  :كت,ب خلي,ل عم,ايرة )ف,ي نح,و اللغ,ة
وتراكيبھا( و)في التحليل اللغوي( ،ومھدي المخزومي في كتابه )في النحو العربي( ،ونوزاد
حسن أحمد في كتابه )المنھج الوصفي في كتاب س,يبويه( ،وش,وقي ض,يف ف,ي كتاب,ه )تجدي,د
النحو( ،وھادي نھر في كتابه)التراكيب اللغوية في العربية( وغيرھا من الدراسات.
والب  ,ﱠد م,,ن اإلش,,ارة إل,,ى ثم,,ة دراس,,ات ُخصﱢص,,ت لدراس,,ة أس,,لوب االس,,تثناء؛ ومنھ,,ا :
االستغناء في االستثناء :لشھاب الدين القرافي ،وھي دراسة قديمة.
ومن الدراسات الحديثة ،االستثناء في الحديث الشريف بين النظري,ة والتطبي,ق :لوج,دان
الشمايلة ،وغيرھا من الدراسات.
وق,د رأيُ ,
,ت أن يك,ون البح,,ث ف,ي مقدم,,ة ،وثالث,ة فص,,ول ،وخاتم,ة ،أم,,ا المقدم,ة  :فق,,د ت,,م
ُ
عرض,ت في,ه
عرضھا ،أما الفص,ل األول :وھ,و) قواع,د االس,تثناء ف,ي النح,و العرب,ي ( ،فق,د
تعريف االستثناء وحكمه ،وأدواته ،وھي على ثالثة أنواع  :أسماء وأفع,ال وح,روف ،ذاك,راً
عددھا ،فمنھم من ع ﱠدھا ثماني أدوات ،وم,نھم م,ن ع ,ﱠدھا ث,الث عش,رة أداة ،كم,ا تق,وم أرك,ان
االس,,تثناء عل,,ى أربع,,ة؛ وھ,,ي :المس,,تثنى ،والمس,,تثنى من,,ه ،واألداة ،والحك,,م ،ذاك,,راً أن,,واع
االستثناء التام؛ بنوعيه الموج,ب وغي,ر الموج,ب ،والمنقط,ع ،والمف,رغ ،ذاك,راً أح,وال االس,م
الواقع بعد ) إالﱠ ( وحكمه ،ويأتي ذلك على أحكام ثالثة :
أ -وجوب النصب.
ب -جواز النصب واإلتباع .
ج -حسب موقعه من اإلعراب .
كم,,,ا أن النص,,,ب ھ,,,ي الحرك,,,ة األص,,,لية الت,,,ي تظھ,,,ر عل,,,ى المس,,,تثنى ،كون,,,ه م,,,ن ب,,,اب
المنصوبات ،لكونه فضلة ،ذاكراً عامل النصب في المستثنى ،واختلفوا ف,ي ذل,ك؛ فم,نھم م,ن
١

قال إنه منصوب بالفعل "استثني" ،ومنھم م,ن ق,ال إن,ه منص,وب ب,األداة ،وم,نھم م,ن ق,ال إن
العامل في نصب المستثنى ھو ) أن الشرطية( و) ال النافية(.
ثم ذكرت حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه ،وخلص,ت إل,ى أن,ه منص,وب وجوب,اً،
ذاكراً شروطا ً وضعھا النحاة لتقدم المستثنى على المستثنى منه.
ثم ذكرت حكم ) إالﱠ ( إذا تك,ررت للتوكي,د ،وخلص,ت إل,ى نص,ب أح,دھما ،ورف,ع اآلخ,ر.
وإذا تك,,ررت ) إالﱠ ( لغي,,ر التوكي,,د ،ف,,ال يج,,وز نص,,ب المس,,تثنيات جميعھ,,ا ،ب,,ل يك,,ون عم,,ل
العامل في واحد منھا ،وينصب الثاني ،ذاكراً حكم المستثنى ب,ـ )غي,ر وس,وى( ،وي,أتي االس,م
الواقع بعدھا مجروراً باإلضافة.
أما حكم المستثنى بـ ) ليس وال يكون( ،فيكون المستثنى بھما خبراً لھما.
أما حكم المستثنى بـ )خال وعدا( ،فيأتي على وجھين:
 .١أنھما فعالن ينصبان المستثنى ،وفاعلھما يكون ضميراً مستتراً تقديره "بعضھم".
 .٢أنھما حرفا جر ،ويكون المستثنى مجروراً بھما.
أما إذا دخلت عليھما )ما( ،فيلزم االسم الواقع بع,دھما حال,ة واح,دة ،وھ,ي النص,ب عل,ى
أنه مفعوالً به.
أما حكم المستثنى بـ )حاش,ا ( ،فق,د ع ,ﱠدھا بع,ض النح,اة ح,رف ج,ر ،وبالت,الي ﱠ
ف,إن االس,م
الذي يأتي بعدھا يكون مجروراً بھا ،وھذا ھو المشھور عن,د النح,اة ،كم,ا ع ,ﱠدھا بعض,ھم فع,الً
ناصبا ً للمستثنى بعده.
أما حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى ،والمقص,ود تك,رار) إالﱠ ( ل,يس للتوكي,د،
بل يكون المقصود استثناء بعد استثناء ،فالنحاة على ثالثة مذاھب:
 .١جواز االستثناء مطلقا ً.
 .٢عدم جواز االستثناء مطلقا ً .
 .٣إذا كان المستثنى عقدا فال يجوز ،أما إذا كان غير عقد فيجوز.
وفي الفصل الثاني  :كانت الدراسة تطبيقية لقواعد االستثناء من خالل المعلق,ات العش,ر،
بادئا ً بتمھيد عن المعلقات تعريفاً ،ومتى جمعت ،وعددھا ،وخلصت إل,ى أنھ,ا عش,ر معلق,ات،
وھم  :امرؤ القيس ،وطرفة بن العبد ،وزھي,ر ب,ن أب,ي س,لمى ،ولبي,د ب,ن ربيع,ة ،وعم,رو ب,ن
كلث,,وم ،وعنت,,رة ب,,ن ش,,داد ،والح,,ارث ب,,ن حل,,زة ،واألعش,,ى ،والنابغ,,ة ال,,ذبياني ،وعبي,,د ب,,ن
األبرص .كما ذكرت قيمة المعلقات اللغوية واألدبية ،وأنھا قمة الھرم ف,ي االس,تدالل ،وتمث,ل
شريحة واسعة لشعراء في بيئات مختلف,ة ،وف,ي قبائ,ل متباع,دة ،ث,م ذك,رت بع,د ذل,ك الش,واھد
الش,,عرية لك,,ل ش,,اعر م,,ن أص,,حاب المعلق ,ات ،مفص,,الً ك,,ل ش,,اھد ذاك,,راً أركان,,ه ،وحكم,,ه
اإلعراب,,ي ،وم,,ا ق,,ال في,,ه النح,,اة م,,ن اخ,,تالف ،خالص ,ا ً بنت,,ائج بع,,د ك,,ل معلق,,ة م,,ن أص,,حاب
المعلقات.
أما الفصل الثالث :فكان عنوانه ) االستثناء بين المنھجين :المعي,اري والوص,في ،وجھ,ود
العلماء في ذل,ك ( ،بادئ,ا ً باالس,تثناء ف,ي ض,وء الم,نھج المعي,اري ،تعريف,اً وأث,ر االس,تثناء ف,ي
ضوء المنھج المعياري  ،ذاكراً المآخذ واالنتقادات لھذا المنھج.
ثم ذكرت االستثناء في ضوء المنھج الوصفي تعريفاً ،وأثر االس,تثناء ف,ي ض,وء الم,نھج
الوصفي ،ذاكراً المآخذ واالنتقادات لھذا المنھج.
ثم ذكرت جھود علماء النحو المحدثين في معالجة ھ,ذا الب,اب ،فق,د ظھ,رت دع,وات ع,دة
لتيس,,ير النح,,و العرب,,ي وإص,,الحه ف,,ي العص,,ر الح,,ديث ،وكان,,ت مح,,اوالت باالختص,,ار ،أو
٢

اإلصالح ،أو اإليضاح ،أو حتى التجديد ،منطلقا ً من شوقي ض,يف ف,ي كتاب,ه )تجدي,د النح,و(،
ورفاعة رافع الطھط,اوي ف,ي كتاب,ه )التحف,ة المكتبي,ة لتقري,ب اللغ,ة العربي,ة( ،وكام,ل جمي,ل
ولويل ف,ي كتاب,ه )ع,ودة للنح,و العرب,ي األص,يل( ،ومھ,دي المخزوم,ي ف,ي كتاب,ه )ف,ي النح,و
العربي( ،وھادي نھ,ر ف,ي كتاب,ه )التراكي,ب اللغوي,ة ف,ي العربي,ة( ،ذاك,راً ف,ي ھ,ذه الكت,ب م,ا
تناوله النحاة المحدثون حول موضوع االستثناء ،ومناقش,ا ً ذل,ك ف,ي كت,بھم ،ومبين,ا ً رأي,ي فيم,ا
توصلوا إليه.
ث,,م ج,,اءت الخاتم,,ة ،عرضُ ,
,ت فيھ,,ا أھ,,م م,,ا توص,,لت إلي,,ه الدراس,,ة م,,ن نت,,ائج م,,ن خ,,الل
الفصول الثالثة السابقة.
وفي الختام  :أرجو التماس العذر لي لما قد يكون حصل من نق,ص أو خل,ل ،وأس,أل ﷲ ـ
عز وجل ـ أن يجعل علمي ھذا خالصا ً لوجھه الكريم ،ويجعله علما ً ينتفع ب,ه ف,ي خدم,ة دينن,ا
الحنيف ،ولغتنا العربية.

٣

الفصل األول
قواعد االستثناء في النحو العربي
 ١.١االستثناء لغةً واصطالحا ً:
لغةً:
يقول ابن منظور ) :و َحل ْفةٌ غير ذات َم ْثنَ ِويﱠة أي غير ُم َحلﱠلة ،يقالَ :حلَف ف,الن يمين,ا ً ل,يس
فيھ,,ا ثُ ْني ,ا وال ثَ ْن َ ,وى وال ثَ ِنيﱠ,ة وال َم ْثنَ ِويﱠ,ةٌ ،واالس,,تثناء كل,,ه واح,,د ،وأص,,ل ھ,,ذا كل,,ه م,,ن الثﱠ ْن ,ي
وال َك ّ
ف وال ّر ّد؛ ألَن الحالف إذا قال :وﷲ ال أفعل ك,ذا وك,ذا إالﱠ أن يش,اء ﷲ َغيَْ ,ره ،فق,د َر ﱠد م,ا
قال,,ه بمش,,يئة ﷲ غي,,ره ،والث ,ـ ﱢ ْنوة :االس,,تثناء .والث ,ـﱡنيان بالض,,م :االس,,م م,,ن االس,,تثناء ،وك,,ذلك
الثﱠ ْنوى ،بالفتح والثـﱡنيا ﱡ
والث ْنوى ما استثنيته().(١
ث " َم,ن
او اس ُم ِمَ ,ن االسِْ ,تثنَا ِء ،و ِف,ي ال َحِ ,دي ِ
ح َم َع ال َو ِ
وفي المصباح المنير ) :والثﱠ ْن َوى بالفَ ْت ِ
ا ْستَ ْثنَى فَلَ ُه ثُ ْن َياهُ " ،أي َما ا ْستَثنَاهُ ،و) اال ْس ِتثنَاء( ا ْس ِت ْف َعا ٌل م,ن َث َنيُْ ,
ت ال ﱠش,ي َء )أَ ْث ِنيِ ,ه ثَ ْني,ا ً ( ،م,ن
ب َر َمى إ َذا َع َ
ص َر ْفتُهُ َع ْنهُ ،وعل,ى ھ,ذا ) فاالسِْ ,ت ْثنَا ُء (
ط ْفتُه و َر َد ْدتُهُ و) ثَنَ ْيتُهُ( عن ُم َرا ِد ِه إ َذا َ
بَا ِ
ص ِل أ ْيضا ً؛ ألَ ﱠن ) إالﱠ
ص ِل وفي ال ُم ْنفَ ِ
صرْ فُ ال َعا ِمل َع ْن تَنَا ُول ال ُم ْستَ ْثنَى ،ويَ ُكونُ ح ِق ْيقَةً في المتﱠ ِ
َ
) (٢
ﱠ
ّ
صبَهُ( .
ت ال ِف ْع َل إلى اال ْسم َحتى نَ َ
( ِھ َي التي َع ﱠد ِ
اصطالحا ً:
االستثناء بابٌ من أبواب النحو ،والمقصود به :إخراج االسم الواقع بعد األداة) إالﱠ ( ،وما
في معناھا من الحكم الواقع على االسم الذي قبلھا.
وورد ھ,ذا المص,طلح بھ,ذا المعن,ى النح,وي ف,ي أواخ,ر الق,رن الث,اني الھج,ري ،ذك,,ره
سيبويه في تعريفه االستثناء قائالً ) :ھذا بابٌ ال يكون المستثنى فيه إال نصباً؛ ألنه ُمخ,ر ٌج م,ا
أدخلت فيه غيره() .(٣وكذا فعل خلف األحمر؛ إذ أطلق ھذا المصطلح على ھذا الباب).(٤
ويبدو ّ
أن ھذا المصطلح قد ظھر قبل سيبويه وخلف األحمر ،فقصة سيبويه مع أستاذه
ح ّم,,اد ب,,ن س,,لمة مش,,ھورة ،وھ,,ي الس,,بب ف,,ي تح ّ ,ول س,,يبويه إل,,ى حلق,,ات الخلي,,ل اب,,ن أحم,,د
الفراھيدي طلبا ً لعلم النحو؛ يقول أبوعلي البغدادي :ولد سيبويه بقري,ة م,ن ق,رى ش,يراز يق,ال
لھا :البيضاء من عمل فارس ،ثُ ّم قدم البصرة ليكتب الحديث فلزم حلقة ح ّماد ب,ن س,لمة فبينم,ا
ھو يستملي على ح ّم,اد ق,ول النب,ي  -ص,لى ﷲ علي,ه وس,لم ) :-ل,يس م,ن أص,حابي إالّ م,ن ل,و
ُ
شئت ألخذت عليه ليس أبا ال,درداء( .فق,ال س,يبويه :ل,يس أب,و ال,درداء وظن,ه اس,م ل,يس ،فق,ال
ح ّماد :كنت يا سيبويه ،ليس ھذا حيث ذھبت وإنّما ) ليس ( ھاھنا استثناء .فقال :سأطلب علما ً
) (١ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ب,ن منظ,ور ،لس,ان الع,رب ،تحقي,ق :ع,امر أحم,د
حيدر ،باب :ثني ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (٢الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مادة ثني،المكتبة
العلمية ـ بيروت.
) (٣سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ب,ن قنب,ر ،الكت,اب ،تحقي,ق :عب,د الس,الم ھ,ارون ،ط  ،3دار الكت,ب
العلمية ،بيروت 1988 ،م.330/2 ،
) (٤كاظم ،إبراھيم كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغ,ي ،ط  ،1ع,الم الكت,ب ،بي,روت1988 ،م،
ص.21
٤

ال تلحنني به .فلزم الخليل فبرع().(١
والمستخلص من ھذه الرواية ّ
أن المصطلح ورد قبل سيبويه بمعناه وعمله النح,وي ال
بلفظ تعريفه صراحةً ،كما ورد عن سيبويه في كتابه.
)(٣
) (٢
كما ورد ھذا المصطلح عند كثير من النحاة بعد سيبويه كالفراء ،واألخفش،
والمبرد؛ يقول المبرد ) :ھذا باب االستثناء ،واالستثناء على وجھين :أن يكون الكالم محموالً
ض,ربت إالﱠ زي,داً
ُ
على ما كان عليه قبل دخول االستثناء ،وذلك قولك :ما جاءني إالﱠ زي ٌد ،وما
ُ
ورأيت زي,داً ،وم,ررت بزيٍ ,د،
وما مررت إالﱠ بزي ٍد ،فإنّما يجري ھذا على قولك :جاءني زي ٌد،
وتك,ون األس,ماء محمول,ةً عل,ى أفعالھ,ا .وإنّم,ا احتج,ت إل,ى النف,ي واالس,تثناء؛ ألن,ك إذا قل,,ت:
جاءني زي ٌد فقد يجوز أن يكون معه غيره ،فإذا قلت :ما جاءني إال زي ٌد نفيت المج,يء كل,ه إال
مجيئه ،وكذلك جميع ما ذكرنا .والوجه اآلخر :أن يكون الفعل أو غيره من العوامل مشغوالً،
ثُ ّم نأتي بالمستثنى بعدُ ،فإذا كان ك,ذلك فالنص,ب واقٌ ,ع عل,ى ك,ل مس,تثنى ،ذل,ك قول,ك :ج,اءني
القوم إال زيداً ،ومررت بالقوم إال زيداً() .(٤وكذا ظل المصطلح حتى وصل إلينا.
لكننا نجد بعض النحاة قد درسوه تحت عن,وان المس,تثنى ،ول,م يفرق,وا ف,ي الدالل,ة بين,ه
وبين االستثناء؛ ألھمية المستثنى ف,ي بن,اء الجمل,ة ،فھ,ذا اب,ن الس,راج يق,ول ):المس,تثنى يش,به
المفعول إذا أُتي به بعد استغناء الفعل عن الفاعل ،وبعد تم,ام الك,الم ،تق,ول :ج,اءني الق,وم إالﱠ
زيداً ،فجاءني القوم ،كالم تام ،وھو فعل وفاعل ،فلو جاز أن تذكر زيداً بعد ھ,ذا الك,الم بغي,ر
حرف االستثناء ما كان إالﱠ نصبا ً ،لكن ال معنى لذلك إال بتوس,ط ش,يء آخ,ر ،فلم,ا توس,طت )
إالﱠ ( حدث معنى االستثناء().(٥
 ٢.١أدوات االستثناء:
ال يكون االستثناء إالﱠ بأدوات ،وھي على أنواع ثالثة:
أسماء وأفعال وحروف ،ظھر ذلك في كتاب س,يبويه ،إذ ب,دأ ب,أم الب,اب ) إالﱠ ( وحم,ل
بقية األدوات عليھا ،يقول ):فحرف االستثناء ) إالﱠ ( وما جاء من األس,ماء في,ه معن,ى ) إالﱠ (،
فغير وسوى ،وما جاء من األفعال فيه معنى ) إالﱠ ( فال يكون ،وليس ،وعدا ،وخال.(٦)(....
وقد اختلف النح,اة ف,ي تس,مية ھ,ذه األدوات ،فم,نھم م,ن سّ ,ماھا حروف,اً ،وم,نھم م,ن
س ّ ,ماھا أدوات ،وآخ,,رون س ّ ,موھا آالت وص,,يغاً ووس,,ائط ،لك,,ن تبق,,ى داللتھ,,ا واح,,دة ،وھ,,ي:
إخراج االسم الواقع بعدھا من الحكم الواقع على االسم قبلھا ،وسأفصل القول في ذلك إن شاء
) (١الزبيدي ،أبوبكر محمد بن الحسن األندلس,ي  ،طبق,ات النح,ويين واللغ,ويين ،تحقي,ق :محم,د أبوالفض,ل
إبراھيم ،ط ،2دار المعارف  -القاھرة١٩٥٤ ،م ،ص.66
) (٢الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدﷲ ،معاني القرآن ،تحقيق ،أحمد يوسف نجاتي ومحم,د عل,ي
النجار ،الدار المصرية للتأليف والترجمة.277/2 ،
) (٣األخفش األوسط ،أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي ،معاني القرآن ،تحقيق :د .فائز فارس  ،ط ،2
الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر١٩٨١ ،م.57/1 ،
) (٤المب,,رد ،أبوالعب,,اس محم,,د ب,,ن يزي,,د ،المقتض,,ب ،تحقي,,ق :محم,,د عب,,د الخ,,الق عض,,يمة ،ط ،2وزارة
األوق,,اف ،المجل,,س األعل,,ى للش,,ؤون اإلس,,المية ،لجن,,ة إحي,,اء الت,,راث اإلس,,المي ،الق,,اھرة1979 ،م،
.389/4
) (٥ابن السراج ،أبو بكر محمد بن سھل ،األصول في النح,و ،تحقي,ق:عب,د الحس,ين الفتل,ي ،ط ،٣مؤسس,ة
الرسالة ،بيروت – لبنان١٩٨٨،م.٢٨١/ ١ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب.٣٠٩ / ٢ ،
٥

حروف االستثناء:
أول ظھ,ور لھ,ذه التس,مية ك,ان عن,د س,يبويه ف,,ي كتاب,ه ،وكان,ت تس,ميته تش,مل ك,ل أن,,واع
األدوات ،إالﱠ أنّه عند تفصيله القول فيھا أعطى كل أداة ُمس ّمى ،فس ّمى الحرف حرفا ً ،والفع,ل
فع ,الً ،واالس,,م اس,,ما ً) .(١وق,,د تابع,,ه ف,,ي ذل,,ك كثي ٌ ,ر م,,ن النح,,اة) .(٢وم,,نھم م,,ن س ّ ,ماھا أدوات
االستثناء).(٣
وذھب آخرون إلى أ ّنھا آالت ،وھي كلمة مقابلةٌ كلمة أداة في المعنى المعجمي).(٤
ويقول الرضي) :والمنسوب إليه ك,ان المس,تثنى من,ه م,ع المس,تثنى وآل,ة االس,تثناء()،(٥
وبعضھم س ّماھا صيغ االستثناء يقول القرافي) :قو ٌل ذو صيغ مخصوصة().(٦
ويق,,ول اب,,ن قدام,,ة المقدس,,ي) :االس,,تثناء وص,,يغه إال وس,,وى وع,,دا ول,,يس وال يك,,ون
وحاشا وخال() .(٧ومثله قال الشنقيطي) :وصيغ االستثناء وھي المعروفة في النحو وأم الب,اب
الباب إالﱠ( ).(٨
أ ّم,,ا الزركش,,ي فق,,د اس,,تخدم مص,,طلح وس,,ائط وقص,,د أدوات االس,,تثناء يق,,ول) :الحك,,م
بإخراج الثاني من حكم األول بواسطته موضوعة لذلك().(٩
وأرى أنّ كلمة أداة أشمل و أعم ،فھي تشمل األنواع الثالث,ة وھ,ي األكث,ر اس,تخداما ً عن,د
النحاة والمشتغلين باللغة ،ألنھم قصدوا األداة المصطلح عليھا في سياق لغ,وي مع,ين ،ال م,ن
داللة النص التي تؤديه األداة ،وھو ما أجمع عليه الفقھاء كما رأينا .وال مشكل ف,ي التس,ميات
كما ھو واضح ،ف,إن ال,ذين اس,تخدموا )الص,يغ( ھ,م فقھ,اء األم,ة فك,ان أول,ى بالدالل,ة عن,دھم؛
ألنھم إنما يقصدون داللة المعنى الظاھر من النص كله ،ال من األداة.

) (١سيبويه ،الكتاب٣٠٩ / ٢ ،
) (٢الفراء ،معاني القرآن .٣٧٧ / ٢ ،والمبرد ،المقتضب .٣٩١ / ٢ ،وابن السراج ،األصول في النح,و،
.٢٨١ / ١
) (٣ثعلب ،أبو العباس أحمد بن يحيى ،مجالس ثعلب ،تحقي,ق :عب,د الس,الم ھ,ارون ،ط  ،١دار المع,ارف،
مصر١٩٦٩ ،م .١٥٤ / ١ ،والھروي ،علي ب,ن محم,د النح,وي ،األزھي,ة ف,ي عل,م الح,روف ،تحقي,ق:
عبد المعين الملوحي ،ط  ،٢مطبوعات مجمع اللغة العربي,ة بدمش,ق١٩٨١ ،م .٢٨ – ٢٦ ،والص,ائغ،
شمس الدين أبو عبدﷲ محمد بن حسن ،اللمحة في شرح الملحة ،تحقيق :إبراھيم بن س,الم الص,اعدي،
ط  ،١الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية٢٠٠٣ ،م.٤١٠ / ١ ،
) (٤الجوھري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح ،الناشر دار العلم للماليين ،بيروت -لبنان ) ،أدا (،
( .١٦٥١ / ٢ ،وابن منظور ،اللسان ) ،أدا ( .٢٥ / ٤
) (٥ابن الحاجب ،أبو عمرو عثمان بن عمر ،الكافي,ة ف,ي النح,و ،ش,رحه :رض,ي ال,دين محم,د ب,ن الحس,ن
االستراباذي ،ط ،٢دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٧٩ ،م.١١٣/ ٢ ،
) (٦الغزال,,ي ،أب,,و حام,,د ب,,ن محم,,د ب,,ن محم,,د ،المستص,,فى ف,,ي عل,,م األص,,ول ،ط  ،٣دار إحي,,اء الت,,راث
العربي ،بيروت – لبنان١٩٩٣ ،م.١٧٩ / ٢ ،
) (٧المقدسي ،موفق الدين أبو محمد عبد ﷲ بن أحمد بن قدامة ،روض,ة الن,اظر و جن,ة المن,اظر ،تحقي,ق:
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،ط  ،٦مكتبة الرشيد ،الرياض السعودية٢٠٠١،م.٧٤٣ / ٢ ،
) (٨الش,,نقيطي ،محم,,د األم,,ين المخت,,ار ،م,,ذكرة ف,,ي أص,,ول الفق,,ه ،دار العل,,م ،بي,,روت ـ لبن,,ان) ،د.ت(،
ص.٢٢٥
) (٩الزركشي ،بدر الدين أبو عبدﷲ محمد بن بھادر بن عبدﷲ الشافعي ،البحر المحيط في أص,ول الفق,ه،
ضبط :د.محمد ناصر ،ط  ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان١٩٩٧ ،م.٤٢١/ ٢ ،
٦

عددھا:
اختل,ف النح,اة ف,ي ع,,دد ھ,ذه األدوات ،فم,نھم م,ن عّ ,دھا ثم,ان أدوات ،وھ,ي :إالﱠ ،وغي,,ر،
وس,,وى ،وخ,,ال ،وع,,دا ،ول,,يس ،وحاش,,ا ،وال يك,,ون (١).وبعض,,ھم رآھ,,ا ث,,الث عش,,رة أداة ،أي
بزيادة خمس وھ,ي :إالﱠ ،وغي,ر ،و ِس,وى ،و َس,وى ،وس,واء ،وم,ا خ,ال ،وم,ا ع,دا ،ول,يس ،وال
يكون ،وحاشا ،وخال ،وبله ،وال سيما).(٢
ولع,,ل س,,بب االخ,,تالف ب,,ين النح,,اة ح,,ول ھ,,ذه األدوات ،راج,,ع إل,,ى ّ
أن بعض,,ھا وض,,ع
لالس,,تثناء عل,,ى األص,,ل ،واآلخ,,ر وض,,ع لالس,,تثناء وغي,,ره .وس,,أقف عن,,د ك,,ل أداة مفص,,الً
وموضحا ً خصائص ك ﱟل منھا ،وآراء النحاة فيھا ،وكيفية استخداماتھا إن شاء ﷲ.
إالﱠ:
وھي أم الباب؛ لكثرة استخدامھا في ك,الم الع,رب ش,عراً ونث,راً ،وف,وق ھ,ذا وذاك ف,ي
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،فھي المتصدرة دوما ً عند النحاة ،حين يتناولون باب
االستثناء ،وقد حُملت بقية األدوات كما أسلفت عليھا ،وھي حرف باتفاق جمھور النحاة).(٣
أن ) إالﱠ ( حرف مركب من ) ّ
وقد ذھب بعضھم إلى ّ
إن ( المشددة و) ال ( النافية ،وقد
خفف,ت إنّ ؛ لكث,رة االس,,تعمال ثّ ,م أدغم,ت م,,ع ) ال ( فص,ارتا حرف,ا ً واح,,داً؛ يق,ول الف,,راء) :
أن ق,,ول الع,,رب ) إالﱠ ( إنّم,,ا جمع,,وا ب,,ين ) ْ
ون,,رى ّ
إن( الت,,ي تك,,ون جح,,داً وض,,موا إليھ,,ا ) ال (
ً ) (٤
فصارتا جميعا ً حرفا ً واحداً وخرجا إلى حد الجحد ،إذ جمعتا فصارا حرفا ً واحدا ( .
وتابعه ف,ي ھ,ذا م,ن المح,دثين المستش,رق األلم,اني برجشستراس,ر ،فق,الّ ) :
ف,إن )إالﱠ (
مركبةٌ من ) ْ
إن( الشرطية و)ال( النافية ().(٥
ويبدو ف,ي ظ,اھر الق,ول إن ) إالّ ( ف,ي األص,ل ح,رف مرك,ب ح,دث بھ,ا ـ بالتركي,ب ـ
داللة معنوية أبعدتھا نوعا ما عما رُكبّت منه ،وما القول بتركيبھا إالﱠ فلسفة نحاة ،ال نفع منھا
في الدرس النحوي خصوصا ً أجيال الطلبة الذين يواجھون عنتاً في تقبّل ھذا العلم.
معاني ) إالﱠ (:
قد تخرج )إالّ( عن داللة االستثناء إلى معان أخرى ذكرھا النحاة في كتبھم ،وفصّ,لوا
القول فيھا ،منھا:
 .١تأتي بمعنى ) الواو ( ،كم,ا ف,ي قول,ه تع,الى ) :ل,ئال يك,ون للن,اس عل,يكم حج,ة إال ال,ذين
ظلموا منھم() .(٦فمعنى ) إالﱠ ( في ھذه اآلية الكريمة معن,ى ال,واو فتك,ون دالل,ة اآلي,ة "
لئال يكون للن,اس عل,يكم حج,ة وال,ذين ظلم,وا) "(٧إالﱠ الف,راء فإن,ه خ,الف ذل,ك ،واش,ترط
) (١سيبويه ،الكتاب .٣٠٩ / ٢ ،والمبرد ،المقتضب .٣٩١ / ٤ ،واب,ن جن,ي ،أب,و الف,تح عثم,ان الموص,لي
البغ,دادي ،اللم,,ع ف,,ي العربي,,ة ،تحقي,,ق :حام,,د الم,,ؤمن ،ط  ،٢ع,,الم الكت,,ب ،بي,,روت – لبن,,ان١٩٨٥ ،م،
ص.١٢١
) (٢اليمني ،علي بن س,ليمان الحي,درة ،كش,ف المش,كل ف,ي النح,و ،تحقي,ق :كام,ل محم,د يعق,وب ،الق,اھرة،
١٩٧٥م ،ص.٥٠١
) (٣سيبويه ،الكتاب .٣٠٩ / ٢ ،المبرد ،المقتضب .٣٩١ / ٤ ،وابن جني ،اللمع.١٢١ ،
) (٤الفراء ،معاني القرآن.٣٧٢ / ٢ ،
) (٥برجشستراسر ،التطور النحوي للغة العربية ،مطبعة النجاح ،القاھرة١٩٢٩ ،م ،ص.١١٦
) (٦سورة البقرة ،اآلية .١٥٠
) (٧ابن ھشام ،أبو محم,د عب,دﷲ جم,ال ال,دين ب,ن يوس,ف ب,ن أحم,د ب,ن عب,دﷲ ،مغن,ي اللبي,ب ،تحقي,ق :محم,د
محيي الدين عبد الحميد)،د.ت( ،القاھرة.٧٣ / ١ ،
٧

عطفھا على استثناء قبلھا).(١
 .٢بمعنى ) بعد ( ،كم,ا ف,ي قول,ه تع,الى ) :ال ي,ذوقون فيھ,ا الم,وت إال الموت,ة األول,ى()،(٢
ذكر ذل,ك اب,ن جري,ر الطب,ري ف,ي تفس,يره لآلي,ة الكريم,ة الس,ابقة يق,ول ):إنّم,ا ج,از أن
)(٣
توضع ) إالﱠ ( في موضع ) بعد( لتقارب معنيھما في ھذا الموضع(.
وقد أنكر بعض النحاة أن تكون ) إالﱠ ( في ھذه اآلية الكريمة بمعنى ) بعد ( ).(٤
يقول المرادي ) :ومن أغرب ما قيل في ) إالﱠ ( أنّھا تكون بمعنى ) بع,د ( وجع,ل ھ,ذا
)(٦
القائل من ذلك قوله تع,الى ) :إالﱠ ال,ذين ظلم,وا م,نھم () (٥وقول,ه تع,الى ) :إالﱠ م,ا ق,د س,لف(
وقوله تعالى ) :إالﱠ الموتة األولى ().(٨)((٧
بمعن,,ى ) لك,,ن ( وعلي,,ه ق,,ول أكث,,ر النح,,اة) ،(٩بش,,رط أن يك,,ون االس,,تثناء منقطع,,ا ً؛ ألن
المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.
 .٣وتأتي بمعنى ) إ ّما ( ،يقول أبو عبيدة الھروي ) :تكون إالﱠ بمعنى ) إ ّم,ا ( كقول,ك :إ ّم,ا
أن تكلمني وإالﱠ فاسكت ،المعنى إ ّما أن تكلمني وإ ّما أن تسكت().(١٠
 .٤وتأتي بمعنى ) بل ( كقوله تعالى ):طه )) ((١ما أنزلنا عليك القرآن لتش,قى )) ((٢إال
تذكرة لمن يخشى ( ).(١١
والمعنى بل تذكرة).(١٢
 .٥وتأتي بمعنى ) حتى ( :يقول سيبويه ) :وأ ّما قولھم :وﷲ ال أفع,ل إالﱠ تفع,ل ،ف,إن تفع,ل
في موضع نصب ،والمعنى حتى تفعل أو كأنه قال :أو تفعل ().(١٣
 .٦وتأتي بمعنى ) غير ( :قال ذلك كثي ٌر من النحاة كما ف,ي قول,ه تع,الى ) :ل,و ك,ان فيھم,ا
آلھة إالﱠ ﷲ لفسدتا ().(١٤
يقول سيبويه ) :ھذا ب,اب م,ا يك,ون في,ه إال وم,ا بع,ده وص,فا ً بمنزل,ة قب,ل وغي,ر وذل,ك
قولك :لو كان معنا رج ٌل إالﱠ زي ٌد لھلكنا ،والدليل على أنه وصف أنك لو قلت :لو كان معنا إالﱠ
) (١الفراء ،معاني القرآن.٩/١ ،
) (٢سورة الدخان ،اآلية .٥٦
) (٣الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان من تأويل آي القرآن ،ضبط وتعلي,ق :محم,ود ش,اكر ،ط
 ،١دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان٢٠٠١ ،م.١٦١ / ٢٥ ،
) (٤ابن عطية ،أبومحمد عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقي,ق :عب,د الس,الم
عبد الشافي محمد ،ط  ،١دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان١٩٩٣ ،م.٧٨ / ٥ ،
) (٥سورة البقرة ،اآلية .١٥٠
) (٦سورة النساء ،اآلية .٢٢
) (٧سورة الدخان ،اآلية .٥٦
) (٨المرادي ،حسن بن قاسم ،الجني الداني في حروف المعاني ،تحقيق :طه محسن ،جامعة الموصل ،بغ,داد،
بغداد ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر١٩٧٦ ،م ،ص .٤٨١
) (٩سيبويه ،الكت,اب .٣٥٣/ ٢،والف,راء ،مع,اني الق,رآن .٣٥٩ / ٣ ،واألخف,ش األوس,ط ،مع,اني الق,رآن١،
 .١١٥/والمبرد ،المقتضب .٤١٤/ ٤،وابن السراج ،األصول في النحو.٣٥٣ / ١،
) (١٠الھروي ،األزھية في علم الحروف.١٨٧ ،
) (١١سورة طه ،اآليات .٣ – ١
) (١٢الس,يوطي ،ج,الل ال,دين أب,,و الفض,ل عب,د ال,رحمن ب,,ن محم,د ب,ن عب,دﷲ ،اإلتق,,ان ف,ي عل,وم الق,,رآن،
تحقيق :عبد الرزاق المھدي ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،صيدا – لبنان١٩٨٨ ،م.١٦٠ / ٢ ،
) (١٣سيبويه ،الكتاب.٣٤٢ / ٢ ،
) (١٤سورة األنبياء ،اآلية .٢٢
٨

زيد لھلكنا ،وأنت تريد االستثناء لكنت قد أحلت ،ونظير ذلك قوله عز وجل ) :ل,و ك,ان فيھم,ا
) (٢) (١
آلھة إالﱠ ﷲ لفسدتا( (.
(
٣
)
 .٧وتأتي بمعنى ) ال (  ،كما في قوله تعالـــى ) :لئال يكون للناس عليكم حجة إالﱠ الذين
الذين ظلموا ( ).(٤
 .٨وتأتي بمعنى ) سوى ( ) ،(٥كما في قوله تعالى) :خالدين فيھا أبداً ما دام,ت الس,ماوات
واألرض إالﱠ ما شاء ربك ( ).(٦
 .٩وتأتي بمعنى )بدل( ) ،(٧كما في قوله تعالى ):لو كان فيھما آلھة إالﱠ ﷲ لفسدتا().(٨
 .١٠االستئناف :يقول الدامغاني في الوجوه والنظ,ائر أللف,اظ كت,اب ﷲ العزي,ز ):إالﱠ عل,ى
أربعة أوجه االستثناء واالستئناف وھو يشبه االستثناء( ).(٩
نخلص إلى أن ) إالﱠ ( تستخدم في كل أنواع االستثناء ،المتصل والمنقطع والمفرغ ،وھذه
س,,مة اختص,,ت بھ,,ا ع,,ن ب,,اقي أدوات االس,,تثناء) ،(١٠وق,,د يخل,,ط بعض,,ھم ب,,ين ) إالﱠ ( ح,,رف
االستثناء و) إالﱠ ( المركبة من ) ْ
إن( الشرطية و) ال ( النافية ،فعند إدغام النون الساكنة ب,الالم
أص,,بحت الن,,ون الم,,ا ً وأدغم,,ت ب,,الم ) ال ( فص,,ارتا ) إالﱠ ( ،ف,,الفرق واض,,ح ب,,ين االثنت,,ين،
)(١١
ُ
أسلفت.
فاألولى حرف غير مركب ،والثانية حرف مركب من حرفين كما
األدوات المترددة بين الحرفية والفعلية:
حاشا:
)(١٢
اش ،وحشا ،وحشى  .ومع تغيّر لغاتھا ال تتغير وظيفتھا
لھا لغات عدة منھا :حاشىَ ،ح َ
النحوية في االستثناء وكان النحاة فيھا على آراء ثالثة:

) (١سورة األنبياء ،اآلية .٢٢
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٣٢ – ٣٣١ / ٢ ،
) (٣الرماني ،أبو الحسن علي بن عيسى النحوي ،مع,اني الح,روف ،تحقي,ق :عب,د الفت,اح إس,ماعيل ش,لبي،
دار نھضة مصر للطبع والنشر ،القاھرة١٩٧٣ ،م ،ص.١٣٨
) (٤سورة البقرة ،اآلية .١٥٠
) (٥الرماني ،معاني الحروف ،ص .١٢٨
) (٦سورة ھود ،اآلية  ١٠٧و .١٠٨
) (٧السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن عبدﷲ ،معجم األدوات النحوية وإعرابھا
وإعرابھ,,ا ف,,ي الق,,رآن الك,,ريم ،تحقي,,ق :عب,,د العزي,,ز الس,,يروان ويوس,,ف عل,,ي ب,,ديوي ،دار اب,,ن ھ,,انئ،
الطبعة األولى ،دمشق – سوريا١٩٨٨ ،م ،ص.٤٤
) (٨سورة األنبياء ،اآلية ٢٢
) (٩ال,,دامغاني ،أب,,و ع ب,,دﷲ الحس,,ين ب,,ن محم,,د ،الوج,,وه والنظ,,ائر أللف,,اظ كت,,اب ﷲ العزي,,ز ،تحقي,,ق :س,,يد
األصل ،ط  ،٥دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان١٩٨٥ ،م ،ص.٣٥
) (١٠األزھري ،خالد ب,ن عب,دﷲ ،ش,رح التص,ريح عل,ى التوض,يح ،دار إحي,اء الكت,ب العربي,ة ،الق,اھرة -
مصر١٩٨٠ ،م.٣٤٧ / ١ ،
) (١١المرادي ،الجني الداني ،ص .٧٤٩وابن مالك ،أبوعبدﷲ جمال الدين محمد بن عبدﷲ بن محم,د ب,ن
مالك الطائي الجياني الشافعي ،شرح الكافي,ة الش,افية ،تحقي,ق :عل,ي محم,د معّ,وض وع,ادل أحم,د عب,د
الموجود ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان٢٠٠٠،م.٣١٤/ ١ ،
) (١٢ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) حشا (  ١٨١ / ١٤و .١٨٢
٩

منھم من ع ّدھا حرفا ً وال تكون إالﱠ كذلك) .(١ولھا وظيفت,ان :وظيف,ة لفظي,ة تتمث,ل ف,ي ج,ر
االسم الواقع بعدھا ،ووظيفة معنوي,ة ف,ي إخ,راج االس,م الواق,ع بع,دھا م,ن الحك,م الواق,ع عل,ى
االسم قبلھا وھي في وظيفتھا المعنوية ﮐ ) إالﱠ (.
ومنھم من يرى أنّھا ال ترد إالﱠ فعالً ،يقول أبو البركات األنباري ) :أ ّما الكوفيون فاحتجوا
بأن قالوا :الدليل على أنّه فع ٌل أنّه يتصرف ،والدليل على أنّه يتصرف قول النابغة:
األقوام من أح ٍد
وما أحاشي من
وال أرى فاعالً في الناس يُشْب ُھهُ
ِ
)(٢
وإذا كان متصرفا ً فيجب أن يكون فعالً؛ ألن التصرف من خصائص األفعال( .
ويرى فريق ثالث أنھا تأتي على الوجھين حرفا ً وفعالً) ،(٣يقول ابن السراج:
) والبغ,,,,,,,,,,,داديون أيض,,,,,,,,,,,ا ً يجي,,,,,,,,,,,زون النص,,,,,,,,,,,ب والج,,,,,,,,,,,ر ب,,,,,,,,,,,ـ "حاش,,,,,,,,,,,ا"( ).(٤
خال:
ع ّ ,دھا النح,,اة م,,ن أدوات االس,,تثناء ،وق,,د رأى فيھ,,ا بعض,,ھم أنّھ,,ا ت,,رد فع ,الً أكث,,ر م,,ن
ورودھا حرفاً ،يقول ابن السراج ):وأ ّما حاشا فليس باسم ،ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر
) حتى ( ما بعدھا وفيه معنى االستثناء" ،وبعض العرب يقول :م,ا أت,اني الق,وم خ,ال عب,د ﷲ،
فيجعل ) خال ( بمنزلة )حاشا ( ،فإذا قلت :ما خال ،فليس فيه إال النص,ب؛ ألن )م,ا( اس,م ،وال
تكون صلتھا إالﱠ الفعل ھاھنا"( ).(٥
ومنھم من ع ّدھا حرفا ً واحداً وال ترد فعالً حتى لو اقترنت ب )ما( ).(٦
وفريق ثالث ع ّدھا حرفا ً وفعالً ،منھم أبو علي الفارسي في اإليضاح) ،(٧وكذا ابن جني يقول:
يقول) :واألفعال :ليس وال يكون وعدا وحاشا وخال والحروف حاشا وخال().(٨
عدا:
الحديث عن )عدا ( ال يختلف كثي,راً ع,ن الح,ديث ع,ن ) خ,ال ( ) ،ل,ذا ف,إ ّن م,ا تق,دم م,ن
آراء وأقوال في )خال ( يقال في ) عدا ( سوا ٌء أكان في فعليتھا ،أم في فاعلھا المستمر أم ف,ي
معناھا ،وذلك للمشاركة بين ھاتين األداتين في قضاياھما في ھذا الباب( ).(٩

) (١األنب,,اري ،كم,,ال ال,,دين أب,,و البرك,,ات عب,,د ال,,رحمن ب,,ن محم,,د ب,,ن أب,,ي س,,عيد  ،اإلنص,,اف ف,,ي مس,,ائل
الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،المكتبة العصرية ،بيروت -لبن,ان١٩٨٢ ،م– ٢٧٨ / ١ ،
.٢٨٠
) (٢األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ٢٧٨ /١ـ.٢٨٠
) (٣المبرد ،المقتضب.٣٩١/٤ ،
) (٤ابن السراج ،األصول في النحو.٢٧٩/١،
) (٥المرجع نفسه .٢٨٨/١،
) (٦األندلس,ي ،أب,و حي,ان محم,د ب,,ن يوس,ف ،ارتش,اف الض,رب م,ن لس,,ان الع,رب ،تحقي,ق :رج,ب عثم,,ان
محمد ،ط ،١مكتبة الخانجي ،القاھرة ـ مصر١٩٩٨،م.١٥٣٥/٣ ،
) (٧الفارسي ،أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار ،اإليضاح العضدي ،تحقيق :حسن شاذلي ،ط  ،٢دار
دار العلوم للطباعة والنشر ،المدينة المنورة – السعودية١٩٨١ ،م.٢٣٠ – ٢٢٩ / ١،
) (٨ابن جني ،اللمع في العربية ،ص.١٢١
) (٩كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي ،ص.٩٠
١٠

دخول ) ما ( على ) عدا ،خال ،حاشا (:
ً
عند دخول ) ما ( على ھذه األدوات يكون المستثنى منصوبا ،قال ذلك كثي ٌر من النحاة .
إعراب المصدر المؤول من ) ما والفعل (:
)(٢
ذھب النحاة في ذلك مذاھب ،فبعضھم يرى أنه في محل نصب حال ؛ كقولنا :حضر
,اض ،والفاع,,ل ض,,مير مس,,تتر
حض,,ر المس,,افرون م,,ا ع,,دا زي,,داً ،م,,ا :مص,,درية ،ع,,دا :فع,,ل مٍ ,
تقديره )ھو( يعود على مصدر حضر ،زيداً :مفعول به منصوب والمصدر المؤول في مح,ل
نصب حال.
(
٣
)
ومنھم من يرى نصبه على الظرفية  ،كقولنا :حضر المسافرون ما خال زي,داً ،أي حض,روا
وقت خلوھم من زي ٍد.
(
٤
)
ويرى بعضھم ّ
أن المصدر المؤول في محل نص,ب عل,ى االس,تثناء  ،تش,بيھا ً لھ,ا ب )
غير ( في قولنا :حضر المسافرون غير زي ٍد.
وأرى ّ
أن موقع المص,در الم,ؤول م,ن اإلع,راب ف,ي مح,ل نص,ب ح,ال أق,رب للمعن,ى
الذي أراده المتكلم ،دون الخوض في كل ھذه التفاصيل التي خاض بھا النح,اة .وأج,از بع,ض
النحاة أن يأتي االسم بعد ھذا التركيب ) ما خال ( ) ما عدا ( مجروراً إذا ُع ّدا حرفي ج,ر و )
ما ( زائدة (٥) .يقول الرضي ) :وقد رفض ھذا الرأي جماعة من النحاة وقالواّ :
ب,أن ) م,ا ( ال
) (٦
تزاد بعد حروف الجر وال قبلھا (.
دخول ) إالﱠ ( على ھذه األدوات:
أجاز بعض النحاة دخول ) إالﱠ ( على ) ما عدا وما خال ( ،ومنعوا دخولھا على ) عدا
وخال ( ،يقول أبو حي,ان ) :وف,ي الب,ديع :ال يج,وز الجم,ع ب,ين آلت,ين م,ن آالت االس,تثناء ،فل,و
قلت :قام القوم إالﱠ خال زيداً ،لم يجز ،وقد أجازوا ) إالﱠ ما خال زيداً (؛ للفصل وأجاز األخفش
)(٧
) إالﱠ حاشا زي ٍد ( بالجر.
وقد ق,ال بع,ض النح,اة بح,ذف ) ع,دا (؛ يق,ول أب,و حي,ان ) :وقال,ت الع,رب :ك,ل ش,يء
مھمة من النساء وذكرھن .قال ابن مالك :مھمة يسير وقال غيره :المھمة :الطراوة والنضارة
واختلفوا في تخريج ھذا ،فقال الفراء وعلي بن المبارك :العرب تستثني بـ )ما( ،فجع,ال )م,ا(
أداة استثناء ،فال حذف بعدھا ،وذھب السھيلي أيضاً ،يقول :ليس ما تدخل فيه ليس ي,دخل في,ه
م,,ا فيس,,تثنى ب ) ل,,يس ( دون ) م,,ا ( إال ف,,ي كلم,,ة ج,,اءت م,,ثالً وذك,,ر ذل,,ك الك,,الم ،أي :ل,,يس
ّ
وذكرھن ،فعلى قول ھؤالء)ما( نافية قد استثني بھا .وخرّج بعض أصحابنا ذلك على
النساء،
ً
جعل ) ما ( مصدرية والفعل بعدھا محذوف تقديره :ما خال زي,دا ،وق,دّره اب,ن مال,ك :م,ا ع,دا
)(١

) (١األندلسي ،ارتشاف الض,رب .١٥٣٥ / ٣ ،والم,القي ،أحم,د ب,ن عب,دالنور ،رص,ف المب,اني ف,ي ش,رح
حروف المعاني ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار القلم للطباع,ة والنش,ر والتوزي,ع ،دمش,ق  -س,وريا،
ط١٩٨٥ ،٢م ،ص.١٧٢
) (٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٣٥/٣ ،
) (٣األزھري ،شرح التصريح على التوضيح ٣٦٤ / ١ ،و .٣٦٥
) (٤المرجع نفسه ٣٦٤/١ ،و.٣٦٥
) (٥الرض,,ي ،رض,,ي ال,,دين محم,,د ب,,ن حس,,ن ،ش,,رح الرض,,ي عل,,ى الكافي,,ة ،جامع,,ة ق,,ازيونس ،بنغ,,ازي،
١٩٧٨م.٩٠ / ٢ ،
) (٦ابن ھشام ،مغني اللبيب.١٣٤ / ١ ،
) (٧األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٣٨ / ٣ ،
١١

زيداً ().(١
ليس:
ً
ّ
تك,,ون ف,,ي االس,,تثناء الس,,الب والموج,,ب ،ويك,,ون المس,,تثنى بھ,,ا منص,,وبا عل,,ى أن,,ه
خبرھا) .(٢وقد اختلف النحاة فيھا ،فمنھم من عدّھا فع,الً جام,داً م,ن أخ,وات ك,ان) .(٣وآخ,رون
قالوا :إنّھا حرف).(٤
وبعض,,ھم ذھ,,ب إل ,ى أنّھ,,ا ح,,رف اس,,تثناء بمعن,,ى ) إالﱠ() .(٥وذھ,,ب ص,,احب رص,,ف
المعاني إلى أنّھا مترددة بين الفعليّة والحرفي,ة) .(٦وم,ع ھ,ذا الخ,الف إالﱠ ّ
أن النح,اة ذھب,وا إل,ى
أنّھا ترد أداة استثناء تفيد معنى ) إالﱠ ( في االستثناء السالب والموج,ب ،ويك,ون المس,تثنى بھ,ا
منصوبا ً على أ ّنه خبرھا).(٧
يق,,ول س,,يبويه ) :ھ,,ذا ب,,اب ) ال يك,,ون ول,,يس وم,,ا أش,,بھھا ( ف,,إذا جاءت,,ا وفيھم,,ا معن,,ى
االستثناءّ ،
فإن فيھما إضماراً على ھذا وق,ع فيھم,ا معن,ى االس,تثناء ....،وذل,ك قول,ك:م,ا أت,اني
ً )(٨
القوم ليس زيداً ،وأتوني ال يكون زيداً ،وما أتاني أح ٌد ال يكون زيدا(.
ال يكون:
وھي مضارع ) كان ( فعل ناقص ،وھو أم باب النواسخ الداخلة على الجملة االسمية،
رافعا ً المبتدأ على أنّه اسمه ،وناصبا ً الخبر على أنّه خبره ،وجاء بصيغة المضارع المس,بوق
) (٩
ب ) ال( النافية؛ إلفادة معنى ) إالﱠ ( ،وال خالف بين النحاة في ذلك.
يقول كاظم إبراھيم ):وما جاء في ) ليس ( إذا كانت أداة استثناء يق,ال ف,ي ھ,ذه األداة،
دون أن يف,,,رق بينھم,,,ا بش,,,يء؛ ألن النح,,,ويين عرض,,,وا ھ,,,اتين األدات,,,ين مع,,,ا ً عن,,,د الك,,,الم
عليھما().(١٠
أ ّم,ا جمل,,ة) ل,يس وال يك,,ون ( ،فق,,د ذھ,ب بعض,,ھم أنھ,ا ف,,ي مح,,ل نص,ب ح,,ال ،وذھ,,ب
آخرون إلى أنّھا استئنافية ال محل لھا من اإلعراب ،يقول أب,و حي,ان ):والخ,الف بينھم,ا :ھ,ل
). (١١
لھا موضع من اإلعراب فيكونا حالين أوال موضع لھا من اإلعراب(
ويبدو أن ھاتين الجملتين في محل نص,ب ح,ال ،وھ,ذا م,ا يفرض,ه معن,ى الجمل,ة الت,ي
قالھا المتكلم.
غير:
وھي م,ن أس,ماء االس,تثناء :وھ,ي اس,م مف,رد مع,رب م,بھم م,الزم لإلض,افة ،وأص,لھا الص,فة

) (١المرجع نفسه.١٥٣٨ / ٣ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب .٣٤٨ – ٣٤٧ / ٢ ،وابن السراج ،األصول في النحو.٢٨٧ / ١ ،
) (٣المرادي ،الجني الداني.١٥٩ ،
) (٤المرجع نفسه.١٥٩ ،
) (٥الھروي ،األزھية في علم الحروف.١٩٥ ،
) (٦المرادي ،الجني الداني.١٥٩ ،
) (٧سيبويه ،الكتاب .٣٤٨ – ٣٤٧ / ٢ ،والمبرد ،المقتضب.٤٢٨ / ٤ ،
) (٨سيبويه ،الكتاب.٣٤٧ / ٢ ،
) (٩الھروي ،األزھية في علم الحروف.١٩٣ ،
) (١٠كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.٩٩ ،
) (١١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٣٩ / ٣ ،
١٢

المفيدة لمغايرة مجرورھا لموصوفھا) .(١ولھا معا ٍن أخرى كما ھو شأن بقية األدوات فتك,ون
بمعنى ) ليس ( وبمعنى ) ال ( ).(٢
وت,,أتي لالس,,تثناء ،وفيھ,,ا معن,,ى ) إالﱠ ( ،ل,,ذا ع ّ ,دھا النح,,اة م,,ن أدوات االس,,تثناء وتق,,ع ف,,ي
الموجب والسالب ،ويكون حكمھا حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( ويك,ون ف,ي ك,ل موض,ع ج,از
أن تكون فيه ) إالﱠ (.
يق,ول س,يبويه ) :اعل,م ّ
أن غي,را أب,داً س,وى المض,اف إلي,ه ،ولكن,ه يك,ون في,ه معن,ى )إالﱠ (
ﱠ
فيُجري مجرى االسم الذي بعد ) إال ( ،وھو االسم ال,ذي يك,ون داخ,الً فيم,ا يخ,رج من,ه غي,ره
وخارجاً فيم,ا ي,دخل في,ه غي,ره ....وكّ ,ل موض,ع ج,از في,ه االس,تثناء ب )إالﱠ ( ج,از ب ) غي,ر (،
وجرى مجرى االسم الذي بعد ) إالﱠ (؛ ألنه اسم بمنزلته وفيه معنى إالﱠ ( ).(٣
الفرق بين ) غير ( و ) إالﱠ (:
ھناك فروق بين ) غير ( و ) إالﱠ (:
أوالً :وقوع الجمل وأشباه الجمل بعد ) إالﱠ ( ،وال تق,ع بع,د ) غي,ر ( ف,ـ )غي,ر( ال تض,اف إالﱠ
إلى األسماء؛ يقول سيبويه ):ھذا باب ما يكون مبتدأ بعد ) إالﱠ ( وذلك قولك :ما م,ررت
بقوم زي ٌد خي ٌر منھم () ،(٤وھذا ال يكون مع )
بأح ٍد إالﱠ زي ٌد خي ٌر منه ،كأنك قلت :مررت ٍ
بقوم غير زيٌ ,د خيٌ ,ر م,نھم .ف,إذا ص,ح االس,م ال,ذي
) غير ( إذ ال يصح أن تقول :مررت ٍ
ً
ﱠ
ج,اء بع,,د ) إالﱠ ( ص,ح أن ي,,أتي بع,د )غي,,ر ( كقولن,ا :حض,,ر الط,الب إال زي,,دا ،وحض,,ر
الطالب غير زيٍ ,د ،وھن,ا أمٌ ,ر آخُ ,ر ّ
أن ) إالﱠ ( يق,ع بع,دھا فع,ل وفاع,ل أ ّم,ا ) غي,ر ( ف,ال
)(٥
يجوز.
ﱠ
ثانيTا ً :ص,,حة مج,ي ) غي,,ر ( ص,فة وع,,دم ج,واز ذل,,ك ل ) إال ( .كقولن,ا :ف,,ي ال,دار ب,,اب غي,,ر
) (٦
مفتوح .وال يجوز في الدار باب إالﱠ مفتوح.
ثالثا ً :ال يجوز التفريع في اإليجاب مع ) إالﱠ ( وجاز ذلك مع ) غير ( كما في قولنا :أقب َل إالﱠ
) (٧
زي ٌد ،وأقب َل غي ُر زي ٍد ،فالجملة األولى :غير جائزة ،والثانية جائزة.
ويرى بعض النحاة جواز بنائھا على الفتح ،إذا أضيفت إلى مبني ،سواء أف,ادت االس,تثناء أم
لم تفد ،يقول أبو حيان ) :وأجاز ابن مالك بناءھا إذا أضيفت إلى مبني ،صلح مكانھ,ا )إالﱠ( أو
لم يصلح ،فمثال ما صلح مكانھا ) إالﱠ ( قوله:
)(٨
ت أوقال
الشرب منھا غي ُر أن نطقت
لم يمنع
حمامةٌ في غصو ٍن ذا ِ
َ
ومثال ما ال يصلح فيه ) إالﱠ (:
) (١ابن الحاجب ،الكافية في النحو .٢٤٥ / ١ ،وبرجشستراسر ،التطور النحوي للغة العربية ،ص.١١١
ص.١١١
) (٢الھروي ،األزھية في علم الحروف.١٧٩ ،
) (٣سيبويه ،الكتاب.٣٤٣ / ٢ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٤٢ / ٢ ،
) (٥الشمايلة ،وجدان عبد اللطيف ،االستثناء في الحديث الشريف بين النظرية والتطبيق من خالل صحيح
صحيح البخاري ،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة٢٠٠٦ ،م ،ص .٨
) (٦اب,,ن مال,,ك ،جم,,ال ال,,دين محم,,د ب,,ن عب,,دﷲ ب,,ن مال,,ك الط,,ائي ،ش,,رح التس,,ھيل تس,,ھيل الفوائ,,د وتكمي,,ل
المقاصد ،تحقي,ق :محم,د عب,د القادرعط,ا وط,ارق فتح,ي الس,يد ،دار الكت,ب العلمي,ة ،بي,روت – لبن,ان،
الطبعة األولى٢٠٠١ ،م.٢١٨ / ٢ ،
) (٧الشمايلة ،االستثناء في الحديث الشريف ،ص .٨١
) (٨سيبويه ،الكتاب.٣٢٩ / ٢ ،
١٣

تلفه بحراً ُمفيضاً َخي ُره (
ش حين يأبى غي ُره
لُذ بعي ٍ
وق,د ج,از ف,ي االس,م المعط,وف عل,ى المس,تثنى بع,دھا الج,ر مراع,اة للف,ظ ،والنص,ب مراع,اة
للمعنى ،والجر ھو المقدم واألحسن.
وعم,رو ،وم,ا ج,اءني الق,وم غي,ر زيٍ ,د
يقول أب,و حي,ان ) :وتق,ول :م,ا أت,اني غي,ر زيٍ ,د
ٍ
وعمر ٍو ،بالجر عطفا ً عل,ى زي,د ،ويج,وز :الرف,ع فتق,ول :وعم,ر ٌو؛ ألن معن,ى :غي,ر زي,د ،إالﱠ
زيداً ،فكما لو صرّحت ب ) إالﱠ ( زي ٌد ،جاز الرفع ،فكذلك ھذا().(٣
وما تقدم ال يكون إال في االستثناء ،أ ّما إذا كانت )غير( صفة ،فال يجوز ذلك) .(٤ولكن
ولكن بعض النحاة ج ّوزوا ذلك ،إذا كانت )غير( صفة).(٥
سوى:
فيھا لغ,ات أرب,ع؛ يق,ول أب,و حي,ان ) :س,وى بكس,ر الس,ين وض,مھا مقص,ورتين وبف,تح
وكسرھا ممدودتين ( ).(٦
ِسوىَ ،س َوى ،سُوى ،سواء ،وھي لغةٌ رابعةٌ ) ،(٧وتفيد ما أفادت,ه ) إالﱠ ( ف,ي االس,تثناء
وذلك بإجماع النحاة ،وقد اختلفوا في مجيئھ,ا ظرف,اً ،أو اس,ماً ،يق,ول س,يبويه) :وأ ّم,ا م,ا أت,اني
القوم سواك ،فزعم الخليل – رحمه ﷲ – أنّ ھذا كقولك :أتاني الق,وم مكان,ك ،وم,ا أت,اني أحٌ ,د
مكانك ،إالﱠ ّ
أن في )سواك( معنى االستثناء).(٨
ويقول أبو البركات ) :ذھب الكوفي,ون إل,ى ّ
أن ) س,وى ( تك,ون اس,ماً ،وتك,ون ظرف,اً،
وذھب البصريون إلى أنّھا ال تكون إالﱠ ظرفا ً ( ).(٩
وأرى ّ
أن ) سوى ( ﮐ ) غير ( اسم مالزم لإلضافة ،ي,أتي ف,ي االس,تثناء وغي,ره .ولھ,ا
)(١٠
معان أُخرى ذكرھا ابن ھشام األنصاري في مغني اللبيب.
ٍ
بَيد:
ذھ,,ب معظ,,م النح,,اة إل,,ى أنھ,,ا اس,,م م,,الزم لإلض,,افة يق,,ول أب,,و حي,,ان) :وتس,,اوي )بي,,د(
)غير( وتضاف إلى ) ّ
أن ( ،وصلتھا تقع في االستثناء المنقطع ..ومعناھا معنى ) غي,ر ( ھ,ذا
)(١١
ھو المشھور (.
وبعضھم عدّھا حرفاً ،يقول اب,ن مال,ك ) :والمخت,ار عن,دي ف,ي )بي,د( أن يُجع,ل ح,رف
استثناء( ) (١٢ويقول أبو حيان ) :وھي الزمة النصب وال تتصرف بوج,وه اإلع,راب تص,رف
)(٢) (١

) (١السيوطي ،ج,الل ال,دين أب,و الفض,ل عب,د ال,رحمن ب,ن أب,ي بك,ر ،ش,رح ش,واھد المغن,ي ،تحقي,ق:محم,د
محمود ،لجنة التراث العربي)،د.ت( ،ص .٤٥٨وابن مالك ،شرح التسھيل ٣١٣/٢ـ .٣١٧
) (٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٣ – ١٥٤٢ / ٣ ،
) (٣المرجع نفسه .١٥٤٣ – ١٥٤٢ / ٣ ،وسيبويه ،الكتاب.٣٤٤ / ٢ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٣ / ٣ ،
) (٥المرجع نفسه.١٥٤٣ /٣ ،
) (٦األندلسي ،ارتشاف الضرب .١٥٤٣ / ٣ ،
) (٧الفراء ،معاني القرآن ٧٣ / ٢ ،و  .١٨١ / ٢و المبرد ،المقتضب ٣٤٩ / ٤ ،و .٣٦١
) (٨سيبويه ،الكتاب.٣٥٠ / ٢ ،
) (٩األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف.٢٩٤ / ١ ،
) (١٠ابن ھشام ،مغني اللبيب.١٤٢ – ١٤٠ / ١ ،
) (١١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٥ / ٣ ،
) (١٢ابن مالك ،شواھد التوضيح والتصحيح ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط  ،٣عالم الكتب ،بيروت،
١٩٨٣م ،ص.١٥٦
١٤

غير( )،(١
ولھا معان أخرى ذكرھا النحاة في كتبھم).(٢
بَله:
اختل,ف النح,اة فيھ,,ا ،فبعض,ھم ع ,دّھا م,ن أدوات االس,تثناء ،وآخ,,رون أنك,روا ذل,,ك ،يق,ول اب,,ن
عصفور ) :وأ ّما )بله( فإدخالھا في باب االستثناء فاس ٌد؛ ألنك إذا قلت :قام القوم بَ ْله زيداً فإنّما
معناه :دع زيداً ،وال يتعرض لإلخبار عنه ،وليس المعنى :إالﱠ زيداً ( ).(٣
وفيھا لغات:
بَ ْله :فتح الباء وسكون الالم.
)(٤
بَ ْھ َل
)(٥
بَھَ َل.
ويرى النحاة أنّھا تأتي مصدراً ،بمعنى الت,رك ،وي,أتي االس,م بع,دھا مج,روراً باإلض,افة،
وتأتي اسم فعل بمعنى :دع ،واالسم الذي يليھا مفعول به).(٦
وقد تأتي بمعنى ) كيف ( ،ويأتي االسم بعدھا مرفوعاً ،يقول أبو حيان)] :بَ ْله( بمعنى:
)(٧
كيف ،وبمعنى :دع ،إذا ارتفع االسم ،كان مبتدأ ،و) كيف ( خبره [.
معان منھا :أن تكون بمعنى ) على (؛ ويقول أبو حيان) :وذھب األخفش إلى أنّھا
ولھا
ٍ
) (٨
النصب بعد ) بله ( على أنه مصدر موضوع موضع الفعل(.
حرف جر ،و ّوجه أصحابُنا
َ
)(١٠
وتأتي بمعنى )أجل( ) .(٩وتأتي بمعنى )سوى( ،وبمعنى )غير( و)السيما(.
ل ّما:
ﱠ
عدّھا بعض النحاة من أدوات االستثناء يقول أبو حيان ) :ول ّم,ا بمعن,ى ) إال ( حك,اه الخلي,ل
وسيبويه والكسائي ،وھي قليلة في كالم العرب ،فينبغي أن يقتص,ر فيھ,ا عل,ى التركي,ب ال,ذي
وقعت فيه نحو قوله تعالى ) :وإن كل نفس ل ّما عليھا حافظ((١١)،وقالت العرب :نشدتك ﷲ ل ّما
فعلت ،وعمرك ﷲ ل ّما فعلت ،وزعم أب,و القاس,م الزج,اجي أن,ه يج,وز أن تق,ول :ل,م ي,أتني م,ن
)(١٢
القوم ل ّما أخوك ،ولم أ َر من القوم ل ّما زيداً (.
) (١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٦ / ٣ ،
) (٢األندلسي ،ارتشاف الض,رب  .١٥٤٦/٣ ،واب,ن ھش,ام ،مغن,ي اللبي,ب .١١٥ -١١٤ / ١ ،والس,يوطي،
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع ،عني بتصحيحه :السيد محمد
بدر الدين النعساني ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان.٢٣٢ / ١ ،
) (٣ابن عصفور اإلشبيلي ،شرح جمل الزجاجي ،تحقيق :أنس بدوي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
بيروت.١٦١ / ٢ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٥ / ٣ ،
) (٥المرجع نفسه.١٥٥٥/٣ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب ،٢٣٢ / ٤ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٥ / ٣ ،
) (٧األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٥ / ٣ ،
) (٨المرجع نفسه.١٥٥٥ – ١٥٥٤ / ٣،
) (٩ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ) بله (.
) (١٠الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،مخت,ار الص,حاح ،تحقي,ق :محم,ود خ,اطر ،طبع,ة جدي,دة،
مكتب,ة لبن,ان ،ناش,رون ،بي,روت – لبن,ان١٩٩٥،م .م,ادة بل,ه .والس,يوطي ،ھم,ع الھوام,,ع– ٢٣٥ / ١ ،
.٢٣٦
) (١١سورة الطارق ،اآلية .٤
) (١٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٦ / ٣ ،
١٥

دون:

ذكرھا أبو حيان بقوله ) :وزعم أبو عبد ﷲ محمد بن مسعود القرني في كتابه الب,ديع:
ّ
أن ) دون ( من أدوات االستثناء قال فيه :وأخوات ) إالﱠ ( أسماء وأفعال وحروف ،فاألسماء:
)(١
غير ،و ِسوى ،وسُوى ،وسواء ،ودون ،كلھا تجر المستثنى باإلضافة (.
السيما:
فيھا خ,الف كم,ا ف,ي بقي,ة األدوات ،ف,بعض النح,اة عّ ,دھا م,ن أدوات االس,تثناء تفي,د م,ا تفي,ده
)
)إالﱠ( ،يق,ول الزمخش,,ري) :والراب,ع ج,,ائز في,ه الج,,ر ،والرف,ع وھ,,و م,ا اس,,تثني ب,,ـ
السيما ( ).(٢
ويق,,ول أب,,و حي,,ان ) :وع ّ ,د جماع,,ة م,,ن النح,,اة ،م,,نھم األخف,,ش ،وأب,,و ح,,اتم ،و النح,,اس ،ف,,ي
أدوات االس,تثناء) ال س,يما ( ،ل ّم,ا رأوا م,ا بع,دھا مخالف,اً لم,ا قبلھ,ا باألولوي,ة الت,ي لم,ا بع,دھا،
) (٣
والصحيح أنّھا ليست من أدواته (.
ُ
وس,ألت الخلي,ل – رحم,ه ﷲ –
وع ّدھا سيبويه في ب,اب ) ال ( النافي,ة للج,نس يق,ول] :
ع,,ن ق,,ول الع,,رب :والس,,يما زي ٍ ,د ،ف,,زعم أنّ,,ه مث,,ل قول,,ك :وال مث,,ل زي ٍ ,د و ) م,,ا ( لغ ٌ ,و وق,,ال:
)(٤
ي ( ف,ي ھ,ذا
والسيما زيدٌ ،كقولھم:دع ما زي ٌد وكقول,ه تع,الى ) :م,ثالً م,ا بعوض,ة ( ؛ ف,ـ) س ,ﱞ
الموضع بمنزلة ) مثل ( ،فمن ث ّم عملت فيه ،ال كما تعمل )رب( في )مثل( وذلك قولك :رب
) (٥
مثل زي ٍد[.
وطائفة من النح,اة أنك,روا ورود ) الس,يما ( أداة اس,تثناء؛ م,نھم :اب,ن عص,فور ،واب,ن
مالك ،والقرافي).(٦
ولعل النح,اة ألحقوھ,ا بب,اب االس,تثناء ح,ين مج,يء م,ا بع,دھا أحيان,ا ً منص,وباً وع,دّوھا
بمنزلة ) إالﱠ ( ).(٧
تركيب ) :السيما(:
) (٨
اتف,,ق النح,,اة عل,,ى أن ) الس,,يما ( مركب,,ة كم,,ا ق,,ال س,,يبويه ف,,ي الكت,,اب  .وم,,ا :اس,,م
موصول ،وزي ٌد :خبر لمبتدأ محذوف ،والجملة صلة لـ ) ما ( ال محل لھا من اإلعراب.
وتبع سيبويه كثي ٌر من النحاة (٩)،لكنھم اختلفوا في الواو الواقعة قبلھا؛ يقول السيوطي:
) (١المرجع نفسه.١٥٥٦ / ٣ ،
) (٢الزمخش,,ري ،أب,,و القاس,,م محم,,ود ب,,ن عم,,ر ب,,ن محم,,د ،المفص,,ل ف,,ي عل,,م العربي,,ة ،ط  ،٢دار الجي,,ل،
بي,,روت – لبن,,ان١٩٨٠ ،م ،ص .٦٨والفارس,,ي ،أب,,وعلي الحس,,ن ب,,ن أحم,,د ب,,ن عب,,د الغف,,ار ،اإليض,,اح
العضدي ،تحقيق :حسن شاذلي ،دار العلوم للطباع,ة والنش,ر ،المدين,ة المن,ورة – الس,عودية١٩٨١ ،م،
ط .٢٢٨ / ١ ،١و الصائغ ،اللمحة في شرح الملحة .٤٧٢ / ١ ،و ابن ھشام ،مغني اللبيب.١٤٠ / ١ ،
) (٣األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٠ – ١٥٤٩ / ٣ ،
) (٤سورة البقرة ،اآلية .٢٦
) (٥سيبويه ،الكتاب.٢٨٦ / ٢ ،
) (٦ابن عصفور ،شرح جمل الزج,اجي ،٢٦٦ / ٢ ،واب,ن مال,ك ،ش,رح التس,ھيل .٣١٨ / ٢ ،والقراف,ي،
شھاب الدين أحمد بن إدريس ،االس,تغناء ف,ي أحك,ام االس,تثناء ،تحقي,ق :محم,د عب,د الق,ادر ،دار الكت,ب
العلمية ،بيروت – لبنان ،ط١٩٨٦ ،١م ،ص.٢٦
) (٧الشلوبيني ،أبو علي عمر بن محمد بن عمر ،التوطئ,ة ،تحقي,ق :يوس,ف أحم,د المط,وع ،مط,ابع س,جل
العرب -القاھرة١٩٨٠ ،م ،ص.٣٠٩
) (٨سيبويه ،الكتاب.٢٨٦ / ٢ ،
) (٩السيوطي ،ھمع الھوامع ،٢٣٤ / ١ ،وابن مالك ،شرح الكافية الشافية.٣٢٥ / ١ ،
١٦

الس,,يوطي) :وم,,ن أحك,,ام )الس,,يما( أن,,ه ال يج,,يء بع,,دھا الجمل,,ة وق,,ال أب,,و حي,,ان :ولح,,ق م,,ن
المصنفين من قال ) السيما( واألمر كذا ،وال يحذف ال م,ن ) الس,يما(؛ ألن,ه ل,م يس,مع إال ف,ي
) (٢
كالم المولدين( ) ،(١وقد س ّمى النحاة ھذه الواو ) واو االعتراضية(.
أ ّما االسم الواقع بعدھا ،فقد يأتي معرف,ة ،أو نك,رة ،كقولن,ا ف,ي المعرف,ة :أح,بﱡ الكت,ب
والسيما المقتضب ،أو كقول امرئ القيس في النكرة:
)(٣
والسيما يو ٌم بدارة جلجل
يوم لك منھنّ صالح
أال ُر ﱠ
ب ٍ
إعراب سيما:
أكثر النحاة قالوا :إنھا منصوبة ب,ـ ) ال ( النافي,ة للج,نس ،يق,ول س,يبويه ):ف,ـ)س ,ﱞي( ف,ي
ھذا الموضع بمنزلة )مثل( ،فمن ث ﱠم عملت فيه )ال( ().(٤
) (٥
وحقھا أن تبنى على الفتح ،لكنھا ل ّما أضيفت زال عنھا البناء.
ومن النحاة من قال :إنّھا منصوبة على الحال ،يقول أبو حيان ) :وزع,م أب,و عل,ي ف,ي
الھيني,,ات ّ
أن ) ال ( ليس,,ت عامل,,ة النص,,ب ف,,ي ) س,,يما ( ،ب,,ل ) س,,يما( منص,,وب عل,,ى الح,,ال،
) (٦
ً
والعامل فيھا الجملة السابقة ،وكأنه قال :قام القو ُم غي َر مماثلين زيدا في القيام ( .
وجوه إعراب االسم الواقع بعد ) السيما (:
يج,,وز ف,,ي االس,,م الواق,,ع بع,,د ) الس,,يما( وج,,وه اإلع,,راب الثالث,,ة :الرف,,ع ،والنص,,ب،
والجر؛ يقول أبو حيان ) :واالسم بعدھا إن كان معرفة ،فيجوز جره على زيادة ) ما ( فتقول:
قام القوم السيما زي ٍد ،وتجويز حذف ) ما ( نص عليه سيبويه ....ويجوز رفعه على أن,ه خب,ر
مبتدأ محذوف ،والجملة صلة لـ ) ما ( إن كانت موصولة بمعن,ى )ال,ذي( أوص,فه إن كان,ت )
ما( نكرة موصوفة على إجازة ابن خروف ،وزعم األخفش أن ) ما ( في موضع رفع بمعنى
)الذي( وھو خبر ) ال ( و)سيما( اسمھا ،وإن كانت نكرة ،جاز الوجھ,ان :الرف,ع ،والنص,ب (
).(٧
ت لض,,بط ھ,,ذه الوج,,وه الثالث,,ة ،ناس,,ين دور
ويب,,دو أن النح,,اة ذھب,,وا يتلمس,,ون تخريج,,ا ٍ
الناطق األول الذي قالھا دون النظر إلى قواعد النحو العربي ،وھذا يذكرنا بما ذھب إليه اب,ن
مضاء حينما أشار إلى ھذه النقطة ،بقوله ) :قصدي ف,ي ھ,ذا الكت,اب أن أح,ذف م,ن النح,و م,ا
يستغني النحوي عنه ،وأنبه على ما أجمعوا على الخط,أ في,ه ،فم,ن ذل,ك ادع,اؤھم أن النص,ب
والخف,,ض والج,,زم ال يك,,ون إالﱠ بعام,,ل لفظ,,ي ،وأن الرف,,ع منھ,,ا يك,,ون بعام,,ل لفظ,,ي وبعام,,ل

) (١السيوطي ،ھمع الھوامع .٢٣٥ / ١،واألندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٢ – ١٥٥١ / ٣ ،
) (٢كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.١٣٤ ،
) (٣امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس ،حققه وشرحه:حنا الفاخوري ،دار الجيل ،بيروت -لبنان٢٠٠٥ ،م،
٢٠٠٥م٢٨ ،
) (٤س,,يبويه ،الكت,,اب .٢٨٦ / ٢ ،والس,,يوطي ،ھم,,ع الھوام,,ع .٢٣٥ / ١ ،واب,,ن ھش,,ام ،مغن,,ي اللبي,,ب/ ١ ،
.١٤٠
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب .١٥٥٢ / ٣ ،والسيوطي ،ھمع الھوام,ع .٢٣٤ / ١ ،واب,ن ھش,ام ،مغن,ي
اللبيب.١٤٠ / ١ ،
) (٦األندلسي ،ارتشاف الضرب .١٥٥٢ / ٣ ،و السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٣٥ / ١ ،
) (٧األندلسي ،ارتشاف الضرب .١٥٥٠ / ٣ ،وسيبويه ،الكتاب .٢٨٦ / ٢ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع١ ،
 .٢٣٤ / ١وابن السراج ،األصول في النحو .٣٧٣ – ٣٧٢ / ١ ،وابن مالك ،شرح الكافية.٢٤٩ / ١ ،
١٧

)(١

معنوي .......فظاھر ھذا أن العامل أحدث اإلعراب ،وھذا بيّن الفساد(.
ويق,,ول اب,,ن مض,,اء ) :وأ ّم,,ا ف,,ي الحقيق,,ة ،ومحص,,ول الح,,ديث ،فالعم,,ل م,,ن :الرف,,ع،
والنصب ،والجر ،والجزم ،إنّما ھو للمتكلم نفسه ،ال شيء غيره ( ).(٢
ومن النحاة من يرى أن) السيما ( قد يُتصرف فيھا لكثرة استعمالھا ،فق,د يح,ذف منھ,ا
)ال( ،فتصير) سيّما ( أو تخفف الياء دون حذف ) ال( فتصير ) السيما() ،(٣وقد يحذف ما بعد
)(٤
بعد ) السيما ( بجعله بمعنى :خصوصاً ،فينصب محالً على أنه مفعول مطلق.
وفي بعض لھجات العرب أبدلت السين في ) سيما ( ت,ا ًء ،فص,ارت ) تيّم,ا ( وك,ذلك )
ال ( أبدلت ) تاء( فصارت ) تاسيّما ( وھناك ألف,اظ تس,تخدم بمعن,ى )الس,يما( مث,ل )ال س,واء(
)،(٥
)(٦
و)ال مثل( و)ما سوا( و)ال ترما(.
ومما يلحق بأدوات االستثناء:
إالﱠ غير:
يقول أبو حيان ) :ما أتاني إالﱠ غي ُر زي ٍد ،ب,الرفع؛ ألن,ه يص,ح أن تق,ول :م,ا أت,اني غيُ ,ر
زي ٍد ،وال يجوز :قام القوم إالﱠ غي َر زيٍ ,د ،ال عل,ى االس,تثناء ،وال عل,ى الح,ال() .(٧ويعل,ق عل,ى
ذلك كاظم بقوله) :فواضح المثال األول أن )غير( لم تفد االستثناء ،وإنّما أفادت الص,فة ،ول,ذا
جاز أن يحذف موصوفھا ،ويقع العمل اإلعرابي عليھا ،ومعنى ھذا أنّھا جاءت ب,دالً ،ويمك,ن
أن تحمل على المفرغ ،أ ّما في المثال ،فإنه ال يجوز فيھا البدل؛ ألنھا لم تسبق بنفي وال بشبھه
وال تحمل عل,ى االس,تثناء؛ ألنھ,ا مس,بوقة ب) إالﱠ ( وق,د أف,ادت إخ,راج م,ا بع,دھا إل,ى النف,ي و)
غير( في المثال تفيد المغايرة ،ومن ھنا لم يجز أن تحمل على االستثناء ،وال على الحال( ).(٨
).(٨
ليس إالﱠ :
ع ّد النح,اة ھ,ذا التركي,ب ف,ي ب,اب المس,تثنى المح,ذوف ،يق,ول س,يبويه) :ھ,ذا ب,اب يح,ذف
المستثنى فيه استخفافا ً وذلك قولك :ليس غير ،وليس إالﱠ ،كأنه ق,ال :ل,يس إالﱠ ذاك ول,يس غي,ر
)(٩
ذاك(.
وأرى ما يراه كاظم حين قال :ومن خ,الل التق,دير المتق,دم يتض,ح أن ھ,ذا األس,لوب ال
يقع إالﱠ في باب القصر ،وأنه ليس من باب حذف المستثنى ،كم,ا ذھ,ب إلي,ه النحوي,ون ،وإنم,ا
ھو تأكيد على مجيء )زي ٌد( وحده ،ولو كان من ب,اب ح,ذف المس,تثنى ،لوج,ب أن تجعل,ه م,ن
)(١٠
باب حذف المستثنى ،والمستثنى منه؛ ألن التقدير يكون بعد ) إالﱠ ( وقبلھا (.
) (١القرطبي ،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ب,ن محم,د اب,ن مض,اء ،ال,رد عل,ى النح,اة ،تحقي,ق :ش,وقي
ضيف ،ط  ،٣دار المعارف١٩٨٢ ،م ،ص .٧٦
) (٢المرجع نفسه.٧٧ ،
) (٣ابن الحاجب ،الكافية في النحو.٢٤٩ / ١ ،
) (٤المرجع نفسه.٢٤٩/١ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٤٩ / ١ ،
) (٦السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٩٦ – ٢٩٥ / ٣ ،
) (٧األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٤ / ٣ ،
) (٨كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.١٠٩ ،
) (٩سيبويه ،الكتاب ٣٤٤ / ٢ ،و  .٣٤٥وابن السراج ،األصول في النحو٢٨٣ / ١ ،
) (١٠كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي ،ص .١٤٦
١٨

ليس غير:
تناول ھذا التركيب النح,اة ف,ي ب,اب ح,ذف المس,تثنى  ،فھ,و ال يختل,ف ع,ن التركي,ب
السابق ) ليس إال ( ،وھو أسلوب من أساليب القصر يفيد التوكيد).(٢
الخالصة:
اتف,,ق علم,,اء النح,,و عل,,ى بع,,ض األدوات ،واختلف,,وا ف,,ي بعض,,ھا اآلخ,,ر ،م,,ع ذك,,رھم
ألدوات ليست مشھورة في باب االستثناء مثل :ترما ،دون ،بله ،ل ّما.
ونجد كذلك تفاوتا ً ف,ي االس,تخدام اللغ,وي لكثي,ر م,ن األدوات؛ فبعض,ھا اس,تخدمھا ف,ي
أنماط االستثناء الثالثة ،مثل ) :إالﱠ ( و)غير( و)سوى( ،وبعض,ھا اآلخ,ر ك,ان ف,ي نم,ط واح,د
)(٣
كحروف الجر واألفعال.
ّ
والبُ  ,ﱠد م,,ن اإلش,,ارة ھن,,ا إل,,ى أنن,,ي قمُ ,
,ت بع,,رض ھ,,ذه األدوات كلھ,,ا ،المتف,,ق عليھ,,ا
والمختلف فيھا ،ال لشيء إالﱠ لنرى مدى االتف,اق ب,ين م,ا ق,رره النح,اة ،وم,ا ورد ع,ن الع,رب
فيما وصلنا من منظوم الشعر في دواوين العرب ،موضع الدراسة ،ولنشير في الجانب اآلخر
إل,,ى األس,,باب الت,,ي دع,,ت نح,,اة األم,,ة ومفكريھ,,ا إل,,ى رص,,د ھ,,ذه األدوات ،وبي,,ان دالالتھ,,ا
المختلفة ،ووضعھا أمام الباحث والدارس ،لنجعل من ذلك وس,يلة إل,ى تبن,ي َم ْ,ن ي,راه مناس,با ً
في أقواله وحديثه ،ويتخذ الصورة المثلى في ذلك.
والشك أن بعضھا مما ال يستدعي االنتباه ل,دى متح,دثي اللغ,ة ،ال ف,ي كالم,ه ،وال ف,ي
أبحاثه ،ومنه ما يبدو غريبا ً نوعا ً ما في األساليب اللغوية المتعارف عليھ,ا ،وال ي,ؤدي النس,ق
المطلوب في الدالل,ة والمعن,ى الم,رادف للجمل,ة العربي,ة ،األم,ر ال,ذي يس,تدعي م,ن الب,احثين
ومفكري األمة إلى الوقوف عنده ،ومحاولة إخراجه من بطون الكتب ،ونفيه قراءة ،كما نُفي
قوالً وحديثا ً وتداوالً.
) (١

 ٣.١أركان االستثناء:
يقوم االستثناء في النحو العربي على أربعة أركان؛ وھي:
المستثنى منه ،والمستثنى ،واألداة ،والحكم.
المستثنى:
اسم مفعول من الفعل استثني ،وھو مصطلح ورد عند سيبويه بمفھومه االصطالحي،
وظل كذلك إلى يومنا .يقول سيبويه ) :ولكن,ك أدخل,ت ) إالﱠ ( لتوج,ب األفع,ال لھ,ذه األس,ماء،
ولتنف,ي م,,ا س,واھا ،فص,,ارت ھ,ذه األس,,ماء مس,,تثناة ( ) .(٤وبع,ض النح,,اة جعل,وه عنوان ,اً لب,,اب
االستثناء ،ألھميته في بناء الجملة؛ يقول ابن السراج ):المستثنى يشبه المفعول إذا أُتي به بعد
استغناء الفعل عن الفاعل ،وبعد تمام الكالم ،تقول :جاءني القو ُم إالﱠ زيداً ،جاءني القوم ،ك,الم
تام ،وھو فعل وفاعل ،فلو جاز أن نذكر زيداً بعد ھذا الكالم بغير حرف االستثناء ما ك,ان إالﱠ
نصباً ،لكن ال معنى لذلك إالﱠ بتوسط شيء آخر فل ّما توس,طت ) إالﱠ ( ح,دث معن,ى االس,تثناء (

) (١سيبويه ،الكتاب ٣٤٤ / ٢ ،و .٣٤٥
) (٢كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.١٤٧ ،
) (٣المرجع نفسه .١٤٧ ،
) (٤سيبويه ،الكتاب.٣١٠ / ٢ ،
١٩

).(١
والمس,تثنى ھ,و االس,م ال,,ذي يق,ع بع,د األداء ،الخ,ارج م,,ن الحك,م ،والواق,ع عل,ى االس ,م
ً )(٢
قبلھا ،ولتحقيق الفائدة اشترط النحاة أال يكون مبھما.
المستثنى منه:
أطلق س,يبويه مص,طلح "المس,تثني" بقول,ه ) :وزع,م الخلي,ل – رحم,ه ﷲ – أنھ,م إنّم,ا
حملھم على نصب ھذا أن المستثني إنّما وجھه عندھم أن يك,ون ب,دالً ،وال يك,ون مب,دالً من,ه(.
) (٣

أما ابن السراج فق,د ورد مص,طلح " المس,تثنى من,ه "؛ يق,ول ) :واالس,م المس,تثنى من,ه م,ع م,ا
تس,,تثنيه من,,ه بمنزل,,ة اس,,م مض,,اف ،أال ت,,رى أن,,ك إذا قل,,ت:ج,,اءني قوم,,ك إال قل,,يالً م,,نھم ،فھ,,و
بمنزلة قولك :جاءني أكثر قومك ،فكأنه اسم مضاف ( ).(٤
وأرى أن تسمية مصطلح المستثنى منه بھذه التسمية غير ص,حيح؛ ألن المس,تثني ھ,و
الناطق ،وال عالقة لما قاله سيبويه بواقع حال المستثنى من,ه .وق,د سّ ,ماه الف,راء ص,لة ،يق,ول:
) (٥
]وصلة ما قبل ) إال ( ال تتأخر بعد ) إال ([.
األداة:
وقد تقدم الحديث عنھا في الصفحات السابقة لھذا البحث.
الحكم:
ھ,,و م,,ا يق,,ع عل,,ى المس,,تثنى  ،ويخ,,رج المس,,تثنى من,,ه بواس,,طة األداة ،ول,,م يس  ,ﱢم النح,,اة ذل,,ك
صراحة ،بل جاء أثناء تع,ريفھم لالس,تثناء بق,ولھم ):م ّم,ا ( أي عب,روا ع,ن الحك,م بكلم,ة )م,ا(
الدالة على الحكم الواقع على المستثنى منه). (٦
وس ّماه الفراء في معاني القرآن ) معنى ( يقول ) :االستثناء :االسم الذي بعد ) إالﱠ ( من معنى
األسماء قبل إالﱠ ( ).(٧
أ ّما المبرد ،فقد أطلق عليه تسمية الفعل؛ يقول ) :والوجه اآلخر أن يكون الفع,ل أو غي,ره م,ن
العوامل مشغوالً ،ث ّم تأتي بالمستثنى بع,دُ ،ف,إذا ك,ان ك,ذلك ،فالنص,ب وق,ع عل,ى ك,ل مس,تثنى،
ُ
مررت بالقوم إالﱠ زيداً ( ).(٨
وذلك قولك :جاءني القوم إالﱠ زيداً،
أ ّما ابن السراج فقد س ّماه بما سّ ,ماه س,يبويه بقول,ه ) :ال يك,ون المس,تثنى إال بعض,ا ً م,ن
كل وشيئا ً من أشياء وال أن ت,أتي لنف,ي ع,ن الث,اني )م,ا( وج,ب ل,ألول وإال يخ,رج الث,اني م ّم,ا
دخل فيه األول().(٩
ومن الذين س ّماه حكماً ،شھاب الدين القرافي ،بقوله ) :وأ ّما في االستثناء المنقطع ،فال
) (١ابن السراج ،األصول في النحو .٢٨١ /٢ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع .٢٤٧ / ٣ ،واب,ن مال,ك ،ش,رح
التسھيل.١٥٥ / ٢ ،
) (٢ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.١٥٥ / ٢ ،
) (٣سيبويه ،الكتاب.٣٣٥ / ٢ ،
) (٤ابن السراج ،األصول في النحو.٢٨٢ /٢ ،
) (٥الفراء ،معاني القرآن.١٠٠ / ٢ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب.٣٣٥ / ٢ ،
) (٧الفراء ،معاني القرآن.٢٨٧ / ٢ ،
) (٨المبرد ،المقتضب.٣٨٩ / ٤ ،
) (٩ابن السراج ،األصول في النحو.٢٨٢ /١ ،
٢٠

يتع,ين النق,,يض ،ب,ل ق,,د يحك,م ب,,ه ( ) .(١ويق,ول ف,,ي موض,ع س,,ابق) :وثانيھم,اّ ،
أن الحك,,م عل,,ى
المعطوف بـ ) ال ( يتعين أن يكون بنقيض الحكم السابق().(٢
 ٤.١االستثناء التام وأنواعه:
المقصود باالستثناء التام :ھو االستثناء الذي تحققت فيه أركان االستثناء كامل,ة وھ,ي:
المستثنى منه ،والمستثنى ،واألداة ،ويأتي ھذا النمط على نوعين:
أ -االستثناء التام الموجب ) المثبت ( :وھو نمط تحققت فيه أركان االستثناء كامل,ة ،ويك,ون
موجب ,ا ً ل,,يس مس,,بوقا ً بنف,,ي ،أو ش,,به نف,,ي ) االس,,تفھام والنھ,,ي ( وھ,,و ين,,درج تح,,ت مس ّ ,مى
المتص,,ل :والمتص,,ل ج ,اء تح,,ت مس ّ ,ميات مختلف,,ة ف,,بعض النح,,اة س ّ ,ماه الص,,حيح ،يق,,ول اب,,ن
) (٣
السراج ) :وليس منھاج االستثناء المنقطع منھاج االستثناء الصحيح (.
ومنھم من أطلق عليه مصطلح المطلق) ،(٤وھ,و أن يك,ون ج,نس المس,تثنى م,ن ج,نس
المستثنى منه ،ولم ترد ھذه التسميات عند سيبويه ،فقد كان مشغوالً بالحرك,ة اإلعرابي,ة أكث,ر
) (٥
من انشغاله بالمصطلحات.
) نخلص مما جاء في ھذا المصطلح؛ أن البصريين لم يستخدموا مصطلحا ً لھ,ذا ال,نمط ،وأن
الذي أطلق المتصل ھو الفراء ،كما وضح أن المصطلحات األخرى الت,ي ج,اءت ع,ن بع,ض
النحويين لم تختلف في داللتھا عن المتصل ،إالﱠ أنه لم يشتھر استخدامھا عند النحويين(). (٦
ب -االستثناء التام المنفي ) السالب ( :وھو نمط تحققت فيه أركان االستثناء كاملة ،ويك,ون
منفياً ،أو شبه منفي ،أي مسبوقا ً باستفھام ،أو نھي .كقولنا :ما حضر أحٌ ,د إالﱠ س,عداً ،ال يمش,ي
أح ٌ ,د م,,نكم إالﱠ زي ٌ ,د ،وھ,,ل ج,,اء أح ٌ ,د إالﱠ ولي,,داً ،فھ,,ذا اس,,تفھام م,,ؤول مبن,,ي .وھ,,ذا الن,,وع م,,ن
االستثناء يأتي االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( على حالتين):(٧
 -١النصب على االستثناء.
 -٢البدل من المستثنى منه.
االستثناء المنقطع:
ھو نمط من أنماط االستثناء التام ،لكن جنس المستثنى ليس م,ن ج,نس المس,تثنى من,ه؛
يقول سيبويه ) :ھذا باب يختار فيه النصب؛ ألن اآلخر ل,يس م,ن ن,وع األول ،وھ,و لغ,ة أھ,ل
الحجاز ،وذلك قولك :ما فيھا أح ٌد إال حماراً ،جاءوا به على معنى :ولكن حماراً ،وكرھ,وا أن
)(٨
يبدلوا اآلخر من األول ،فيصير كأنه من نوعه (.
)(١٠
وقد س ّماه بعض النحاة المنفصل) ،(٩لكن أكثر النحاة استخدم مصطلح المنقطع .
) (١القرافي ،االستغناء في أحكام االستثناء ،ص . ١٠١
) (٢المرجع نفسه ،ص .١٠١
) (٣ابن السراج ،األصول في النحو.٢٩٠ /١ ،
) (٤كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.٣٣ ،
) (٥المرجع نفسه .٣٣ ،
) (٦المرجع نفسه .٣٤ ،وابن مالك ،شرح الكافية الشافية .٢٢٤ / ١ ،وابن جن,ي ،اللم,ع ف,ي العربي,ة ،ص
.٦٦
) (٧سيبويه ،الكتاب. ٣١١ / ٢ ،
) (٨سيبويه ،الكتاب .٣١٩ / ٢ ،
) (٩كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.٣٧ ،
) (١٠المرجع نفسه.٣٧ ،
٢١

 ٥.١االستثناء المفرغ وحكمه:
االستثناء المفرغ نمط من أنماط االستثناء ،يقصد به تفرّغ العامل لما بعد ) إالﱠ (.
ذكر سيبويه أمثلة تدل علي,ه دون اإلش,ارة إل,ى تس,ميته؛ يق,ول ) :فأ ّم,ا الوج,ه ال,ذي يك,ون في,ه
االسم بمنزلته قبل أن تلحق ) إالﱠ ( فھو أن تدخل االس,م ف,ي ش,يء تنف,ي عن,ه م,ا س,واه ،وذل,ك
ُ
ُ
م,ررت إالﱠ بزيٍ ,د ( ) .(١فك,أن ) إالﱠ ( ليس,ت
لقي,ت إالﱠ زي,داً ،وم,ا
قول,ه :م,ا أت,اني إالﱠ زيٌ ,د ،وم,ا
موجودة فيعرب االسم الواقع بعدھا حسب موقعه في الجملة.
ومن النحاة الذين استخدموا ھذا المصطلح ابن السراج بقوله ) :فأ ّما إذا فرغ,ت الفع,ل
لما بعد ) إالﱠ ( عمل فيما بعد ) إالﱠ ( وزال ما كن,ت تس,تثني من,ه وذل,ك نح,و قول,ك :م,ا ق,ام إالﱠ
زيدٌ ،وما قعد إالﱠ بك ٌر ( ).(٢
ُ
وقفت عليه عن,د التميم,ي وھ,و م,ن نح,اة الق,رن
فھذا المصطلح جاء متأخراً في استخدامه؛ إذ
السادس الھجري ( ) ، (٣يقول التميمي ) :والمفرغ مثل ما قام إال زي ٌد().(٤
وسماه بعضھم القصر ،وھو مصطلح بالغي ،والقصر أحد فروع علم المعاني ،وھ,ذا
المصطلح ) أول ما جاء عند من كتب في البالغة أنه ضرب من اإليجاز().(٥
وم,,ن النح,,اة م,,ن س ّ ,ماه الحص,,ر ،وم,,نھم م,,ن س ّ ,ماه االختص,,اص) .(٦وس,,أقف عن,,د ھ,,ذا ال,,نمط
بالتفصيل في الصفحات القادمة إن شاء ﷲ.
وي,,رى ك,,اظم إب,,راھيم أن ھ,,ذا ال,,نمط م,,ن االس,,تثناء؛ ل,,يس ھ,,و أس,,لوب حص,,ر ،أو قص,,ر ،أو
اختصاص ،وال عالقة له باالستثناء ،وإنما ھو أسلوب من أساليب التوكيد ف,ي اللغ,ة العربي,ة،
فقولنا :ما قام إالﱠ زيد ،مثالً ،فيھا توكيد في معنى القيام ال نجده في قولنا :قام زيد.
 ٦.١أحوال االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( وحكمه:
المس,,تثنى م,,,ن أھ,,,م أرك,,,ان االس,,,تثناء؛ نظ,,,راً لكث,,,رة األحك,,,ام الت,,,ي دارت حول,,,ه ،ك,,,الحكم
اإلعرابي ،والحذف ،والتقديم ،وما إلى غير ذلك من أمور.
والمس,تثنى  -كم,ا مّ ,ر س,ابقا ً  -ھ,و االس,,م الواق,ع بع,د األداة عل,ى الغال,ب ،الخ,ارج م,,ن
الحكم الواقع على االسم الذي قب,ل األداة ،إ ّم,ا إثبات,اً ،وإ ّم,ا نفي,اً ،أو ش,به نف,ي ،ويدرج,ه النح,اة
تحت باب المنصوبات ،مشترطين فيه أال يكون مبھما ً؛ ك,ي تحق,ق الفائ,دة المرج,وة من,ه ،ف,ال
يج,,وز إخ,,راج م,,ا ھ,,و م,,بھم م,,ن نفس,,ه ،كقولن,,ا :ق,,ام الق,,وم إالﱠ رج,,االً ،فكلم,,ة ) رج,,ال ( كلم,,ة
مبھمة ،ال يعرف عددھم ومن ھم ،فال تحقق الفائدة في مثل ھذه الجملة). (٧
أحكام االسم الواقع بعد ) إالﱠ (:
) إالﱠ ( أم ب,,اب االس,,تثناء  -كم,,ا أس,,لفت  -ف,,ي الص,,فحات الس,,ابقة ،ي,,أتي المس,,تثنى بھ,,ا عل,,ى
أحكام ثالثة:
أ -وجوب النصب.
) (١سيبويه ،الكتاب .٣١٠ / ٢ ،والمبرد ،المقضب.٣٨٩/٤ ،
) (٢ابن السراج ،األصول في النحو٢٨٢ /١ ،
) (٣كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.٣٨ ،
) (٤اليمني ،كشف المشكل في النحو.٣٣٢ ،
) (٥كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي.٤٠ ،
) (٦المرجع نفسه.٤٣ – ٤٢ ،
) (٧ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.١٥٥ / ٢ ،
٢٢

ب -جواز النصب واإلتباع.
ج -حسب موقعه.
أ ـ وجوب النصب:
النصب ھي الحركة األصلية التي تظھر على المستثنى؛ كونه م,ن ب,اب المنص,وبات،
ويُعد فض,لةً ،ي,أتي بع,د تم,ام الجمل,ة ،خارج,ا ً م,ن الحك,م الواق,ع عل,ى االس,م ال,ذي قب,ل األداة،
والفضلة في النحو العربي على الغالب تكون منص,وبة ،منھ,ا :الح,ال ،والتميي,ز ،والمفاعي,ل،
والنداء..
يأتي المستثنى بـ ) إالﱠ ( واجب النصب في األحوال التالية:
أوالً:
إذا كانت الجملة مثبتة ،والمس,تثنى من,ه موج,وداً ،كقولن,ا :ع,اد المس,افرون إالﱠ س,عيداً،
فسعي ٌد في الجملة السابقة منصوب وجوباً عند النحاة.
يقول سيبويه) :ھذا باب ما يكون استثنا ًء ب ) إالﱠ ( ،اعلم ّ
أن ) إالﱠ ( يك,ون االس,م بع,دھا
على وجھين :فأحد الوجھين أن ال تغير االسم عن الحال التي كان عليھا قبل أن تلحق كم,ا أن
) ال ( حين قل,ت :ال مرحب,ا ً وال س,الم ،ل,م تغيﱠ,ر االس,م ع,ن حال,ه قب,ل أن يلح,ق فك,ذلك ) إالﱠ (
ولكنھا تجيء لمعنى كما تجيء ) ال ( لمعنى .والوج,ه اآلخ,ر :أن يك,ون االس,م بع,دھا خارج,ا ً
مما دخل فيه ما قبله ،عامالً فيه ما قبل,ه م,ن الك,الم ،كم,ا تعم,ل عش,رون فيم,ا بع,دھا إذا قل,ت
ً ) (١
عشرون درھما (
ً
ﱠ
ويقول سيبويه في موضع آخر) :ھذا بابٌ ال يكون المستثنى فيه إال نصبا؛ ألنه مخرج
مما أدخلت فيه غيره ،فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرھم حين قلت :له عشرون
درھما ً وھذا قول الخليل– رحم,ه ﷲ– وذل,ك قول,ك :أت,اني الق,وم إالﱠ أب,اك وم,ررت ب,القوم إالﱠ
أباك().(٢
ويقول ابن السراج) :المستثنى يشبه المفعول إذا أُتي به بعد استغناء الفعل بالفاعل ،وبعد تمام
الكالم ،نقول :جاءني القوم إالﱠ زيداً ،فجاءني كالم تام ،وھ,و فعٌ ,ل وفاع,ل ،فل,و ج,از أن ت,ذكر
)زيداً( بعد ھذا الكالم بغير حرف االستثناء ما كان إالﱠ نصبا ً( ).(٣
ويقول ابن جني ) :فإذا استثنيت بـ ) إالﱠ ( من موجب كان م,ا بع,دھا منص,وبا ً عل,ى ك,ل ح,ال،
) (٤
تقول :قام القوم إال زيداً (.
إذن فحك,م االس,,م الواق,,ع بع,,د ) إالﱠ ( ف,ي مث,,ل ھ,,ذا ال,,نمط م,ن أنم,,اط االس,,تثناء وج,,وب
النصب ،وال يجوز فيه اإلتباع لفساد المعنى.
يقول أبو البقاء العكبري ) :وإنّما لم يجز البدل في الموجب لفساد معن,اه ،وذل,ك ّ
أن )إالﱠ(
يخ,الف م,ا بع,دھا م,ا قبلھ,ا .وإذا قل,ت :ق,,ام الق,وم إال زيٌ ,د ،ك,ان كقول,ك :ق,ام إالﱠ زي,د ،فزي ٌ ,د إن
جعلته في المعنى قائما ً لم يكن ل ) إالﱠ ( معنى ،وإن نفيت عنه القيام احتجت إلى تق,دير فاع,ل،

) (١سيبويه ،الكتاب.٣١٠ / ٢ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٣١ – ٣٣٠ / ٢ ،
) (٣ابن السراج ،األصول في النحو.٢٨١ / ١ ،
) (٤ابن جني ،اللمع في العربية ،ص .٦٤و السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٢٤ / ١ ،
٢٣

وال يصح؛ ألنه يصير :قام كلﱡ واحد ،وھذا محال( ).(١
وجّ ,وز بع,,ض النح,,اة اإلتب,,اع ف,,ي ھ,,ذا ال,نمط ،بخروج,,ه م,,ن ب,,اب االس,,تثناء إل,,ى كون,,ه
صفة ،يقول سيبويه" :ھذا باب ال يكون المستثنى فيه إالﱠ نصبا ً ....إذ لم يكن داخ,الً فيم,ا دخ,ل
فيه ما قبله ولم يكن صفة" ) ،(٢ومثال ذلك قوله تعالى ) :شربوا منه إالﱠ قليالً ( ) (٣وشربوا منه
إالﱠ قلي ٌل ) .(٤ويقول ابن السراج ) :وإذ قال القائل :ال,ذي ل,ه عن,دي مئ,ة درھ,م إالﱠ درھم,ين فق,د
أق ّر بثمانية وتسعين ،وإذ قال :الذي له عندي مئة إالﱠ درھم,ان فق,د أقّ ,ر بمئ,ة؛ ألن المعن,ى :ل,ه
ي مئة غير ألف كان ل,ه مئ,ة ،أال ت,رى أن,ه ل,و
عندي مئة غير درھمين ،وكذلك لو قال :له عل ّ
) (٥
ي مئة مثل درھمين ،جاز أن يكون المعنى :إن المئة درھمان(  .وخالص,ة ك,الم
قال :له عل ّ
ابن السراج جواز اإلتباع إذا كان االستثناء في العدد.
ومن الذين ج ّوزوا اإلتباع في ھذا النمط ،ابن األنباري في قراءة الرفع في قول,ه تع,الى) :ك,ل
شيء ھالك إالﱠ وجھه ( ) .(٦وتابعه في ذلك المالقي).(٧
عامل النصب في المستثنى:
ذھب النحاة في عامل نصب المستثنى مذاھب منھ,ا :أن,ه منص,وب بالفع,ل المق,دم وم,ا
ج,,اء ف,,ي معن,,اه بوس,,اطة ) إالﱠ ( ،يق,,ول أب,,و البرك,,ات األنب,,اري ) :وذھ,,ب البص,,ريون إل,,ى أنّ
العامل في المستثنى ھو الفعل أو معنى الفعل بتوسط ) إالﱠ ( ).(٨
ومنھم من جعل العامل في نص,ب المس,تثنى األداة ) إالﱠ (؛ ألن,ه بمعن,ى اس,تثني يق,ول
أبو البركات ) :أ ّما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :الدليل على ّ
أن ) إالﱠ ( ھي العامل؛ وذلك ألن
) إالﱠ ( قامت مقام استثني ،أال ترى أنك إذا قلت :قام القوم إالﱠ زيداً ،كان المعن,ى في,ه :اس,تثني
)(٩
زيداً ،ولو قلت :استثني زيداً ،لوجب أن تنصب ،فكذلك مع ما قام مقامه(.
إن ( و) ال ( فنصب المس,تثنى ب ) ّ
أن ) إالﱠ ( مركبة من ) ّ
وبعضھم ذھب إلى ّ
إن ( ،وإذا رُف,ع
)(١٠
فھو مرفوع ب ) ال ( .
أن العامل في نصب المستثنى ھو) ّ
أما الكسائي فله قول في ھذه المسألة ،فھو يرى ّ
أن
( المؤولة كما ف,ي قولن,ا :ق,ام الق,وم إالﱠ زي,داً ،أي :ق,ام الق,وم إالﱠ ّ
أن زي,داً ل,م يق,م ،ويناقش,ه أب,و
البركات األنباري بقوله) :وأ ّما قول الكسائي إنا نص,بنا المس,تثنى؛ ألن تأويل,ه :إالﱠ أنّ زي,داً ل,م
يقم ،قلنا :ال يخلو إ ّما أن يكون الموجب للنصب ھو أنه لم يفعل ،أو ّ
أن ،ف,إن أراد أن لموج,ب
للنصب لم يفعل ،فيبطل بقولھم ) :ق,ام زيٌ ,د ال عم,ر ٌو ( وإن أراد )أن( ھ,ي الموجب,ة للنص,ب،
كان اسمھا وخبرھا في تقدير اسم ،فال بد أن يقدر له عامل يعم,ل في,ه ،وفي,ه وق,ع الخ,الف (.
) (١العكبري ،أبو البق,اء عب,د ﷲ ب,ن الحس,ين ،اللب,اب ف,ي عل,ل البن,اء و اإلع,راب ،تحقي,ق :غ,ازي مخت,ار
طليم,,ات ،ط  ،١دارالفكرالمعاص,,ر ،بي,,روت – لبن,,ان ،ودار الفك,,ر ،دمش,,ق – س,,وريا١٩٩٥ ،م/ ١ ،
.٣٠٥
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٣٠ / ٢ ،
) (٣سورة البقرة ،اآلية .٢٤٩
) (٤الفراء ،معاني القرآن.١٦٦ / ١ ،
) (٥ابن السراج ،األصول في النحو.٣٠٤ / ١ ،
) (٦سورة القصص ،اآلية .٨٨
) (٧كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي ،ص.١٥٥
) (٨األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف.٢٦١ / ١ ،
) (٩األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف .٢٦١/١ ،
) (١٠المرجع نفسه .٢٦١/١ ،
٢٤

) (١

وأ ّما ما ذھب إليه الكوفيون م,ن ّ
أن عام,ل النص,ب ف,ي المس,تثنى ھ,و) إالﱠ ( فق,د أُبط,ل
)(٢
ألمور منھا:
ﱠ
 -١إعمال ) إال ( يُسحبُ على إعمال بقية حروف المعاني وھذا غير جائز؛ فھذه الح,روف
وض,,عت نائب,,ة ع,,ن األفع,,ال اختص,,اراً ف,,إذا عمل,,ت رجع,,ت إل,,ى األفع,,ال وھ,,ذا يلغ,,ي
االختصار.
ً
ﱠ
ﱠ
 -٢لو كانت ) إال ( بمعنى استثني؛ لعملت ) إال ( وجوبا في كل أنماط االستثناء.
 -٣ق ّ ,در الكوفي,,ون ) إالﱠ ( بمعن,,ى اس,,تثني ،فلم,,اذا ل,,م يق,,دروھا ب,,ـ )امتن,,ع أو تخلّ,,ف( فيرف,,ع
المستثنى بعدھا.
ً
 -٤إعمال ) إالﱠ ( جعل الكالم جملتين ،وإذا أعملنا الفعل ك,ان الك,الم جمل,ة ،والجمل,ة أول,ى
من الجملتين.
أن العام,ل ف,ي نص,ب المس,تثنى ھ,و ) ّ
أ ّما الفرّاء فقد ذھب إل,ى ّ
إن ( و ) ال ( ث,م خفف,ت
) ّ
إن( وركبت مع ) ال ( وقد ر ّد عليه أبو البركات األنباري بقوله ) :فمجرد دعوى يفتق,ر إل,ى
دليل ،وال يمكن الوقوف عليه إال بوحي وتنزيل ،وليس إلى ذلك سبيل ،ثم لو كانت كم,ا زع,م
) (٣
لوجب أن ال تعمل؛ ألن ) ّ
إن ( المخففة إذا خففت بطل عملھا (.
ويرى ابن عصفور ّ
أن العام,ل ف,ي نص,ب المس,تثنى ع,ن تم,ام الك,الم ،فص,ار بمنزل,ة
) (٤
التمييز.
وأرى أن المعنى ھو الذي اقتضى النصب؛ لذا استبعد اإلتباع.
ﱠ
وھذا م,ا اتف,ق علي,ه النح,اة إذا خل,ص المعن,ى ب,ال اس,تثناء بش,رط أال تك,ون ) إال ( وم,ا
) (٥
بعدھا صفة لما قبلھا ،فيكون اإلعراب حسب الموصوف.
ثانيا ً :االستثناء المنقطع:
وھو أن تكون الجمل,ة مثبت,ة والمس,تثنى ل,يس م,ن ج,نس المس,تثنى من,ه ،وفي,ه وج,وب
نصب االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( ذھب إلى ذلك معظم النحاة ،يقول سيبويه) :ھذا باب يختار فيه
النصب؛ ألن اآلخر ليس من نوع األول ،وھو لغة أھل الحجاز ،وذلك قولك :ما فيھ,ا أحٌ ,د إالﱠ
حماراً ،وجاءوا به على معنى :و ّ
لك,ن حم,اراً ،وكرھ,وا أن يب,دلوا اآلخ,ر م,ن األول ،فيص,ير
)(٦
كأنه من نوعه ،فحمل على معنى )ولكن( ،وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرھم (.
) (٦

أ ّما بنو تميم فقد أجازوا في,ه اإلتب,اع ،يق,ول س,يبويه ) :أ ّم,ا بن,و تم,يم فيقول,ون :ال أح,د فيھ,ا إالﱠ
حماراً ،أرادوا ليس فيھا إالﱠ حماراً ولكنه ذكر )أحداً( توكي,داً؛ ْ
ألن يعل,م أن ل,يس فيھ,ا آدم,ي(.
) (٧

) (١المرجع نفسه.٢٦٥ / ١ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٦٤ – ٢٦٢ / ١ ،
) (٣األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف .٢٦٤ / ١ ،
) (٤ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.١٥٥ / ٢ ،
) (٥المبرد ،المقتضب ٣٨٩ / ٤ ،و .٤٠١
) (٦سيبويه ،الكتاب٣١٩ / ٢ ،
) (٧المرجع نفسه٣١٩/٢ ،
٢٥

ثالثا ً :وجوب النصب حين يتقدم المستثنى على المستثنى منه:
يقول رضى الدين في شرح الكافية في النح,و ) :قول,ه :أو مق,دما ً عل,ى المس,تثنى من,ه(
يعني إذا كان بعد ) إالﱠ ( وتقدم على المستثنى منه وج,ب النص,ب؛ ألن,ه ْ
إن ك,ان ف,ي الموج,ب
فقد تقدم وجوب النصبْ ،
وإن كان في غير الموجب ،فقد بطل البدل؛ ألن البدل ال يتق,دم عل,ى
) (١
المبدل منه؛ ألنه من التوابع فلم يبق إال النصب على االستثناء (.
وق,,د ج ّ ,وز بع,,ض الع,,رب اإلتب,,اع ،يق,,ول س,,يبويه) :وح,,دثنا ي,,ونس ّ
أن بع,,ض الع,,رب
الموثوق بھم يقولون :ما لي إالﱠ أبوك أح ٌد ،فيجعلون )أحداً( ب,دالً كم,ا ق,الوا :م,ا م,ررت بمثل,ه
ً )(٢
أحد  ،فجعلوه بدالًْ ،
وإن شئت قلت :ما لي إالﱠ أبوك صديقا(.
رابعا ً :وجوب النصب في االستثناء المنفي لفظا ً الموجب معنى كقولنا:
م,,ا ق,,رأ أح ٌ ,د إالﱠ الكت,,اب )إالّ( زي,,داً ،ف,,دخول إالﱠ عل,,ى المفع,,ول ب,,ه ،جعل,,ت الك,,الم ف,,ي
المعنى موجباً .فكأنك قل,ت :كّ ,ل أح,د ق,رأ الكت,اب إالﱠ زي,داً .وك,ذا إذا ك,ان قب,ل المس,تثنى ح,ال
موجبة في المعنى كقولنا :ما مررت بأح ٍد قائما ً إالﱠ زيداً ،فيج,ب نص,ب المس,تثنى؛ ألن الح,ال
ُ
م,ررت بك,ل
الموجبة من أحد المنفي ،جعلت الكالم موجباً من حيث المعنى ،فأصبح المعنى:
أح ٍد قائما ً إالﱠ زيداً).(٣
ب -جواز النصب واإلتباع:
وذلك يكون إذا كانت الجملة منفية ،أو شبه منفي,ة) نھ,ي أو اس,تفھام( ،والمس,تثنى من,ه
موجوداً؛ يقول سيبويه) :ھذا باب ما يكون المستثنى فيه بدالً م ّما نفي عنه ما أدخل في,ه وذل,ك
قول,,ك :م,,ا أت,,اني أحٌ ,د إالﱠ زيٌ ,د ،وم,,ا م,,ررت بأحٍ ,د إالﱠ زي ٍ ,د ،وم,,ا رأي,,ت أح,,داً إالﱠ زي,,داً ،جعل,,ت
م,ررت إالﱠ بزيٍ ,د ،وم,ا أت,اني إالﱠ زيٌ ,د ،وم,ا لقي,ت إالﱠ
ُ
المستثنى بدالً من األول ،فكأنك قلت :م,ا
ُ
ُ
م,ررت بزيٍ ,د ،فھ,ذا وج,ه الك,الم أن
برجل زيٍ ,د ،فكأن,ك قل,ت:
مررت
زيداً ،كما أنك إذا قلت:
ٍ
تجعل المستثنى بدالً من الذي قبله؛ ألنك تدخله فيما أخرجت منه األول ،ومن ذل,ك قول,ك :م,ا
أتاني القوم إالﱠ عمر ٌو ،وما فيھا القوم إالﱠ زي ٌد ،وليس فيھا القوم إالﱠ أخوك ،وم,ا م,ررت ب,القوم
إالﱠ أخيك ،فالقوم ھنا بمنزلة أح ٍد().(٤
أ ّما الفراء ،فقد أوجب البدل ،إذا كان ما قبل ) إالﱠ ( نكرةً مسبوقة بنفي ،وج ّوز النصب
في المعرفة ) .(٥وأما المبرد ،فقد أخذ بالوجھين :النصب واإلتباع ،يقول) :والوج,ه اآلخ,ر أن
يكون الفعل ،أوغيره من العوامل مشغوالً ،ثم تأتي بالمستثنى بع ُد .ف,إذا ك,ان ك,ذلك ،فالنص,ب
) (٦
واقع على كل مستثنى ،وذلك قولك :جاءني القوم إالﱠ زيداً ومررت بالقوم إالﱠ زيداً (.
وھناك من النحاة من ذھب إل,ى ّ
أن االس,تثناء والب,دل بمعن,ى واح,د ،م,ع أفض,لية الب,دل
) (٧
لفظا ً لما قبل ) إالﱠ (.
ج -يعرب االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( حسب موقعه وكأن ) إالﱠ ( ليست موجودةً ويكون ذلك في
االستثناء المف ّرغ.
ﱠ
يقول سيبويه ) :فأ ّما الوجه ال,ذي يك,ون في,ه االس,م بمنزلت,ه قب,ل أن تلح,ق ) إال ( ،فھ,و أن
) (١ابن الحاجب ،الكافية في النحو٢٢٧ / ١ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب٣٣٧ / ٢ ،
) (٣الشمايلة ،االستثناء في الحديث الشريف١٣٠ ،
) (٤سيبويه ،الكتاب.٣١١ / ٢ ،
) (٥الفراء ،معاني القرآن٢٩٩ – ٢٩٨ / ٢ ،
) (٦المبرد ،المقتضب٣٨٩ / ٤ ،
) (٧كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي ،ص١٧١
٢٦

تدخل االسم في شيء تنفي عنه ما سواء ،وذلك قول,ه :م,ا أت,اني إالﱠ زيٌ ,د ،وم,ا لقي,ت إالﱠ زي,داً،
ُ
ُ
مررت
مررت إالﱠ بزي ٍد ،تجري االسم مجراه إذا قلت :ما أتاني زي ٌد ،وما لقيت زيداً ،وما
وما
بزي ٍد ،ولكنك أدخلت ) إالﱠ ( لتوجب األفع,ال لھ,ذه األس,ماء ،ولتنف,ي م,ا س,واھا ،فص,ارت ھ,ذه
األسماء مستثناة ،فليس في ھذه األسماء في ھذا الموضع وجه سوى أن تكون على حالھا قب,ل
أن تلحق ) إالﱠ (؛ ألنھا بعد ) إالﱠ ( محمولة على ما يجرّ ،ويرفع ،وينصب ،كما كانت محمولة
)(١
قبل أن تلحق ) إالﱠ (.
فالمستثنى منه في ھذا النمط من أنماط االستثناء مح,ذوف م,ن الجمل,ة ،فيعم,ل العام,ل
في االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( رفعاً ،ونصباً ،وجراً .والنحاة في إعراب ھذا النمط ف,ي االس,تثناء
) (٢
مذاھب:
ﱠ
 - ١يُعرب حسب موقعه قب,ل دخ,ول ) إال ( علي,ه ،كم,ا ق,ال ب,ذلك س,يبويه ،وعلي,ه معظ,م
) (٣
النحاة.
 -٢أج,,از الكس,,ائي النص,,ب؛ كقولن,,ا :م,,ا س,,افر إالﱠ زي,,داً ،وتابع,,ه عل,,ى ذل,,ك مجموع,,ة م,,ن
)(٤
النحاة.
يقول أبو حيان ) :وأجاز بعض النحاة نصبه على البدل من مبدل منه محذوف فيقدر :م,ا
) (٥
رأيت مرئيا ً إالﱠ زيداً ،وما مررت بمرور به إالﱠ زيداً (.
وأرى أن التأويل في العبارات السابقة ،أعاد االستثناء المفرغ استثنا ًء تاما ً منفيا ً.
 -٣ويرى الكسائي أيضا ً جواز الرفع على الفاعل في قولنا :ما قام إالﱠ زي ٌد ،والرفع على البدل
) (٦
من الفاعل المحذوف.
 ٧.١حكم المستثنى إذا تقدّم على المستثنى منه:
األصل في المستثنى أن يأتي متأخراً بعد المستثنى منه ،وبعد تمام الجملة؛ فھو فضلة،
إالﱠ أنه قد يتقدم على المستثنى منه ،وعندھا يكون منصوبا ً وجوباً ،قال س,يبويه ):ھ,ذا ب,اب م,ا
يقدم فيه المستثنى ،وذلك قولك :ما فيھا إالﱠ أباك أح ٌد ،وما لي إالﱠ أب,اك ص,ديق ،وزع,م الخلي,ل
– رحمه ﷲ – أنھم إنّما حملھم على نصب ھذا ّ
أن المستثنى إنّما وجھه عندھم أن يكون بدالً،
وال يكون مبدالً منه؛ ألن االستثناء إنّما حده أن تداركه بعد ما تنفي ،فتبدله ،فل ّما لم يكن وج,ه
الكالم ھذا ،حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى.(٧) ( ....
) (٨
وقد وضع النحاة شروطا ً لتقدم المستثنى على المستثنى منه ھي:
 -١وجوب تأخره عن عامله أو ما يُنسب إلى المستثنى منه كقولنا :ما أكرمن,ي إالﱠ س,عداً
)(٩
أح ٌد ،وحضر إالﱠ سعداً القوم.
 -٢عدم جواز تق ّدم المستثنى على المستثنى منه وعامل,ه مع,ا ً كقولن,ا :إالﱠ زي,داً ق,ام الق,وم،
) (١سيبويه ،الكتاب٣١١ - ٣١٠ / ٢ ،
) (٢السيوطي ،ھمع الھوامع٢٥٢ – ٢٥١ / ٢ ،
) (٣سيبويه ،الكتاب .٣١١ – ٣١٠ / ٢ ،و السيوطي ،ھمع الھوامع٢٥٢ / ٢ ،
) (٤السيوطي ،ھمع الھوامع . ٢٥٢ / ٢ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٠٥ / ٣ ،
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٠٥ / ٣ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب٣١٠/٢ ،
) (٧المرجع نفسه ٣٣٥ / ٢ ،
) (٨األندلسي ،ارتشاف الضرب ،١٥١٨ – ١٥١٧ / ٣ ،و ابن مالك ،شرح التسھيل٢١١ / ٢ ،
) (٩ابن مالك ،شرح التسھيل.٢١١ / ٢ ،
٢٧

يقول أبو حيان ) :وتق ّدم المستثنى أول الكالم ال يجوز عند الجمھور وأجازه الكسائي،
والزجاج ،وفي النھاية ،أجازه الكوفيون نحو :إالﱠ زيداً قام القوم ( ).(١
) (٢
 -٣أ ّما قولنا :القوم إالﱠ زيداً ضربت ،فوجب تأخير المستثنى عن المستثنى منه.
إذن حكم المستثنى النصب سواء أكان االستثناء تاما ً موجباً منقطعا ً أم متصالً .وق,د جّ ,وز
النحاة في المنفي النصب وھو الراجح ،وج ّوزوا اإلتباع على قلة).(٣
 ٨.١حكم ) إالﱠ ( إذا تكررت للتوكيد:
يقول أبو حيان ) :وإذا كررت ) إالﱠ ( بعد المستثنى بھا توكيد اً أبـدل مـا يليھـا ممـا يليـه
إن كان مغنياً عنه ،مثاله :قام القوم إالﱠ محمداً إالﱠ أبا بكر ،وأبو بكر كنية محمد ،وما قام القـوم
ُطف بالواو ،نحو :قام القوم إالﱠ زيداً وإالﱠ جعفراً ( ).(٤
إالﱠ زيداً إالﱠ أخوك ،وإن لم يغن ع ِ
وأجاز النحاة حذف حرف العطف ،وھما مستثنيان من القوم ،وتقوم ) إالﱠ ( مقام ھذا الحرف،
نقول :ما زارني أحـ ٌد إالﱠ زيـ ٌد إالﱠ عمـراً ) .والبـد مـن نصـب أحـدھما ،ورفـع اآلخـر مـن غيـر
) (٥
تعيين ھذا ،على اتفاق (.
وذھب الغالبية من النحاة إلى عدم جواز رفع االسمين؛ كقولنا :ما زارني أح ٌد إالﱠ زيـ ٌد
وإالﱠ عمــر ٌو) .(٦وفيمــا جـوّزوا الرفــع لھمــا بحــرف عطــف ،كقولنــا :مــا زارنــي أحـ ٌد إالﱠ زيـ ٌد
)(٧
وعمر ٌو(.
 ٩.١حكم ) إالﱠ ( إذا تكررت لغير التوكيد:
إذا تكررت ) إالﱠ ( لغير التوكيد ،فال يجوز نصب المستثنيات جميعھا ،بل يكون عمـل
العامل في واحد منھا ،وينصب الباقي كقولنا :مـا حضـر إالﱠ سـع ٌد إالﱠ محمـداً إالﱠ وليـداً ،ولـيس
شرطا ً أن يكون العمل في واحد منھا ،فالخيار للمتكلم فنقـول :مـا حضـر إالﱠ زيـ ٌد إالﱠ سـعداً إالﱠ
وليداً أو ما حضر إالﱠ سعداً إالﱠ محم ٌد إالﱠ وليداً.
يقـول ســيبويهْ ) :
وإن شـئت قلــت :مـا أتــاني إالﱠ زيـداً إالﱠ عمــر ٌو ،فنجعـل اإلتيــان لعمــرو،
ويكون )زيد( منتصبا ً من حيث تنصب عمرو ،فأنت في ذا بالخيـار ،إن شـئت نصـبت األول،
) (٨
ورفعت اآلخر ،وإن شئت نصبت اآلخر ،ورفعت األول (.
) (٩
فعدم جواز نصب كل المستثنيات كان لألسباب التالية:
 - ١نوع االستثناء في الجمل المتقدمة مفرغا ً ،وبالتالي يبقى الفعل بال معمول ،وھذا ال
يجوز.
 -٢ال يجوز رفع بقية المستثنيات بعد ) إالﱠ (؛ ألن الفعل ال يرفـع فـاعلين ،أو أكثـر ،وال
) (١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٧ / ٣ ،
) (٢ابن مالك ،شرح التسھيل .٢١١ / ٢ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٨ – ١٥١٧ / ٣ ،
) (٣ابن مالك ،شرح الكافية الشافية.٢٢٧ / ١ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٢ / ٣ ،
) (٥المرجع نفسه.١٥٢٢/٣ ،
) (٦األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٢/٣ ،
) (٧المرجع نفسه.١٥٢٢/٣ ،
) (٨سيبويه ،الكتاب .٣٣٨ / ٢ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٢٣ / ٣ ،
) (٩ابن مالك ،شرح التسھيل .٢١٦/ ٢،والشمايلة ،االستثناء في الحديث الشريف١٥٠ – ١٤٩،
٢٨

يجوز أن يكون البدل؛ ألن الثاني ليس األول.
وذھب بعـض النحـاة إلـى ّ
أن أقـرب األسـماء أولـى أن يعمـل بـه الفعـل رفعـاً ،يقـول أبـو
)(١
حيان ) :والذي يلي العامل من ھذه األسماء أولى أن يفرّغ له العامل (.
وجاز رفع األخيـر ،ونصـب األول والثـاني ،وجـاز نصـب األول ورفـع الثـاني ونصـب
) (٢
الثالث.
وإذا رفـع األول علــى الفاعليـة ،جــاز رفـع الثــاني علـى البدليــة ،يقـول أبـو حيـان):فــإذا رفعــت
األول ،جاز فيما بعده الرفع على البدل ،والنصب على االستثناء ( ).(٣
) (٤
وكذا في المفرغ المنصوب ،والمفرغ المجرور.
أ ّما في االستثناء التام المنفي فله وجھان:
الوجه األول:
تأخر المستثنى منه ،وتق ّدم المستثنيات كقولنا :ما زارني إالﱠ زيداً إالﱠ سعداً أحـ ٌد ،فـالحكم
نصب المسـتثنيات علـى االسـتثناء ،أو علـى الحـال ،أو نصـب األول علـى االسـتثناء ،والبـاقي
على الحال ،أو نصب األول على الحال ،والباقي على االستثناء).(٥
الوجه الثاني:
تــأخر المســتثنيات ،يعامــل أحــدھما معاملــة المفــرد ويأخــذ حكمــه ،وينصــب البــاقي علــى
االستثناء ،كقولنا :ما حضر أح ٌد إالﱠ زي ٌد إالﱠ سعداً إالﱠ وليداً .أو ما حضر أح ٌد إالﱠ زيداً إالﱠ سعداً
إالﱠ وليداً ،فالرفع يكون على البدلية.
أ ّمــا فــي االســتثناء التــام الموجــب ،والمســتثنيات تقــدمت علــى المســتثنى منــه ،نصــبت
جميعھا على االستثناء كقولنا :رجع إالﱠ سـعداً إالﱠ وليـداً إالﱠ محمـداً القـوم ،أ ّمـا إذا تـأخرت ھـذه
) (٦
المستثنيات فألحدھا حكم المستثنى بال تكرار وللبقية النصب.
ويبدو مما تقدم من أمثلة وقواعد ،أنھا أمثلة غير واقعية ،ال صلة لھا بشكل الجملة في واقع
االستعمال ووضعه ،ھذه الجمـل المتخيلـة كانـت لتلـك القواعـد ،فـال أظـن أن أحـداً مـن النـاس
سيقول :رجع إالﱠ سعداً إالﱠ وليداً إالﱠ محمد القوم ..فمن باب أولى أن يقول :رجع القوم إالﱠ سعداً
ووليداً ومحمداً .ففطرة اإلنسان تميل إلى البساطة والمنطق ال إلى التوعر .فما ھذا إالﱠ ضرب
من أخيلة النحاة وفلسفاتھم ال عالقة للدرس النحوي بھا ،وأثقلت من بع ُد كواھل المتعلمين.
وسنرى في الدراسة التطبيقية أن مثل ھذه األنماط ال وجود لھا في واقع االستعمال.

) (١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٣ / ٣ ،
) (٢المرجع نفسه.١٥٢٣ / ٣ ،
) (٣المرجع نفسه.١٥٢٣ / ٣ ،
) (٤المرجع نفسه .١٥٢٤/٣ ،وابن مالك ،تسھيل الفوائد وتكميل المقاصـد ،تحقيـق :محمـد كامـل بركـات،
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر١٩٦٧ ،م١٠٤ ،
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٤ / ٣ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع٢٦٧ / ٣ ،
) (٦األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٤ / ٣ ،و السيوطي ،ھمع الھوامع ،٢٦٨ / ٣ ،والشمايلة ،االستثناء
االستثناء في الحديث الشريف١٥٣ – ١٥٢ ،
٢٩

 ١٠.١حكم المستثنى ب ) غير وسوى (:
أوالً :غير
تق ّدم الحديث عـن ) غيـر ( عنـد الحـديث عـن أدوات االسـتثناء ،و) غيـر ( اسـم مـالزم
لإلضافة ،يقول سيبويه ) :اعلم ّ
أن غيراً أبداً سوى المضاف إليه ،ولكنه فيه معنى إال فيجري
مجرى االسم الذي بعد ) إالﱠ ( ،وھو االسم الذي يكون داخالً فيما يخرج منـه غيـره ،وخارجـا ً
)(١
مما يدخل فيه غيره (.
ويأتي االسـم الواقـع بعـدھا مجـروراً باإلضـافة ،وال يـأتي إالﱠ كـذلك ،وھـذا ال خـالف فيـه بـين
النحاة.
وللنحـاة فــي االســم المعطـوف علــى االســم الـذي بعــد ) غيــر ( رأي ،يقـول أبــو حيــان:
)ويقول :ما أتاني غير زي ٍد وعمر ٍو ،وما جاءني القـوم غيـ ُر زيـ ٍد وعمـر ٍو ،بـالجر عطفـا ً علـى
زي ٍد ،ويجوز في المعطوف الرفع فتقول ) :وعمر ٌو؛ ألن معنى :غيـر زيـ ٍد ،إالﱠ زيـداً فكمـا لـو
صرحت بـ ) إالﱠ ( جاز الرفع ،فكذلك ھذا ،وھذا العطـف عنـد بعضـھم عطفـا ً علـى الموضـع،
وعند أبي علي عطفا ً على التوھم ،والمعطوفْ ،
وإن أُعرب إعراب )غير( ليس معطوفا ً على
)غير( نفسھا مع إرادة معنى ) إال زيداً( ،فإن عطفـت علـى ) غيـر ( نفسـھا ،اختلـف المعنـى،
ونقول :جاء القوم غير زي ٍد وعمراً بالنصب على المعنى؛ إذ يصلح مراعاته إذ تقول :إالﱠ زيداً
) (٢
وعمراً (.
) (٣
وللنحاة في ھذه المسألة وجھان:
الوجه األول:
يراعى اللفظ والمعنى إذا كانت ) غير ( لالستثناء ،وال يكون إذا كانت صفة.
الوجه الثاني:
يراعى اللفظ والمعنى ،حتى وإن كانت غير صفة .والعطف في االستثناء أقوى.
ويجوز أن نحذف ما بعد ) غيـر ( اسـتخفافاً ،يقـول سـيبويه ) :ھـذا بـابٌ يُحـذفُ المسـتثنى فيـه
استخفافاً ،وذلك قولك :ليس غير ،وليس إالﱠ ،كأنه قال :ليس إالﱠ ذاك ،وليس غي ُر ذاك ،ولكنھم
حذفوا ذلك تخفيفاً ،واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني() . (٤وھذا الحـذف ال يكـون إال مـع ) لـيس
ً ) (٥
غير( ،وال يجوز مع ) ال ( ،فقد ع ّده ابن ھشام األنصاري لحنا.
ثانيا ً :سوى
ال يختلف الحديث في ) سوى ( عن الحديث في ) غير ( ،وقد تقـ ّدم الحـديث عنھـا فـي
باب األدوات.
ع ّدھا بعض النحاة ظرفا ً مالزما ً للنصب ،وال يخرج عـن الظرفيـة إالﱠ للضـرورة ،ولكـن فيھـا
معنى االستثناء.
يقول سيبويه ) :وأ ّما أتاني القوم سـواك ،فـزعم الخليـل – رحمـه ﷲ – أنّ ھـذا كقولـك :أتـاني
) (٦
القوم مكانك ،وما أتاني أح ٌد مكانك ،إالﱠ ّ
أن في ) سواك ( معنى االستثناء.
ويقول الرضي ) :إنّما انتصب ) سوى (؛ ألنه في األصل صفته ظـرف ،وھـو مكانـاً،
) (١سيبويه ،الكتاب٣٤٣ / ٢ ،
) (٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٣ / ٣ ،
) (٣المرجع نفسه .١٥٤٣ / ٣ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع.٢٧٩ / ٣ ،
) (٤سيبويه ،الكتاب.٣٤٥ – ٣٤٤ / ٢ ،
) (٥ابن ھشام ،مغني اللبيب١٥٧ / ١ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب٣٥٠ / ٢ ،
٣٠

قوله ﷲ تعالى ) :مكاناً سوى () ،(١أي :مستوياً ،ثـ ّم حـذف الموصـوف ،وأقـيم الصـفة مقامـه،
مـع قطـع النظـر عـن معنـى الوصـف ،أي :معنــى االسـتواء الـذي كـان فـي ) سـوى ( ،بمعنــى
)مكانا ً( ثم استعمل ) سوى ( استعمال لفظ )مكان( ل ّما قام مقامه في إفادة معنى البـدل ،تقـول:
أنت لي مكان عمرو ،أي :بدله؛ ألن البدل سـاد مسـد المبـدل منـه ،وكـائن مكانـه ،ثـم اسـتعمل
بمعنى البدل في االستثناء؛ ألنك إذا قلت :جاءني القوم بدل زيد ،أفاد :أن زيداً لم يأتـك ،فَجُـ ﱢر َد
)(٢
مستو(.
عن معنى البدلية أيضاً ،لمطلق معنى االستثناء فـ )سوى ( في األصل مكان
ٍ
وعـ ّدھا بعــض النحــاة ظرفـاً ،مــع جــواز خروجھــا عــن الظرفيــة ،والتصــرف ﮐ ) غيــر ( إلــى
االستثناء).(٣
أ ّما حكم االسم الواقع بعدھا ،فھو الجر باإلضافة كاالسم الواقع بعد ) غير ( ،فھي اسم
مالزم لإلضافة وال يجوز حذف المضاف إليه ﮐ ) غير ( ) ، (٤وتضاف إلى المعرفة والنكرة.
) (٥
والنكرة.
 ١١.١حكم المستثنى ب ) ليس و ال يكون (:
يختلف الموقع اإلعرابي لالسم الواقع بعدھا بين األداتين باختالف نظرة النحاة إليھما؛
وذلك على النحو التالي:
أوالً:
ّ
إن ھاتين األداتين من األفعال الناقصة المختصـة بالجملـة االسـمية ،لكنھمـا تسـتعمالن
في االستثناء ،كقولنـا :عـاد المسـافرون لـيس محمـوداً ،وال يكـون محمـوداً .وھـي فـي المعنـى
كقولنا :عاد المسافرون إالﱠ محموداً.
ثانيا ً:
إذا كانتا لالستثناء ،كانتا بشروط ،يقـول سـيبويه ) :ھـذا بـاب )ال يكـون( و)لـيس( ومـا
أشبھھما ،فإذا جاءتا ،وفيھما معنى االسـتثناء فـإن فيھمـا إضـماراً علـى ھـذا وقـع فيھمـا معنـى
االستثناء ،كما أنّه ال يقع معنى النھي في )حسبك( إال أن يكون مبتـدأ ،وذلـك قولـك :مـا أتـاني
القوم ليس زيداً ،وأتوني ال يكون زيداً ( ).(٦
وعلى ھذا يكون المستثنى بھما خبراً لھما ،واسمھما ضمي ٌر مستت ٌر.
وقد علل ابن يعيش في شـرح المفصـل سـبب حـذف اسـم ھـذين الفعلـين ،بقولـه ) :ألن
ھذه األفعال أنيبـت فـي االسـتثناء عـن ) إالﱠ ( فكمـا ال يكـون بعـد ) إالﱠ ( فـي االسـتثناء إال اسـم
واحد فكذلك ال يكون بعد ھذه األفعال إال اسم واحد؛ ألنھما في معناھا ( ).(٧
وقد رأى بعض النحاة رفع االسم الواقع بعد ھذين الفعلين على حذف الخبر وھذا ضعيف).(٨
) (١سورة طه ،اآلية ٥٨
) (٢ابن الحاجب ،الكافية في النحو ٢٤٧ / ١ ،و ٢٤٨
) (٣األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف٢٩٦ – ٢٩٤ / ١ ،
) (٤ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي١٥٩ / ٢ ،
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٤٨ – ١٥٤٧ / ٣ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب٣٤٧ / ٢ ،
) (٧ابــن يعــيش ،موفــق الــدين يعــيش بــن علــي بــن يعــيش الحلبــي النحــوي ،شــرح المفصــل ،عــالم الكتــب،
بيروت١٩٨٠ ،م٧٨/٢ ،
٣١

ضعيف).(١
على ماذا يعود الضمير في ھذين الفعلين ؟
ذھب النحاة في ھذا مذاھب:
 -١عودة الضمير إلى الفعل الموجود في الكالم السابق ،كقولنـا :عـاد المسـافرون لـيس زيـداً
وال يكون زيداً ،فالجملة :ليس ھو زيداً أي ليس فعلھم فعل زيد ،فإذا لم يوجد فعل ،حاول
) (٢
إيجاد ما يعود إليه الضمير كقولنا :الكتب كتبك ليس البخالء :أي :ليس ھو بالتملك.
ً )(٣
 -٢وق ّدره البصريون ضميراً عائداً إلى البعض المفھوم ،ليس ھو :أي بعضھم زيدا.
 -٣يقول أبو حيان  ) :وق ّدره بعض النحاة باسم الفاعل الدال عليه الجملة ،فإذا قال :قـام القـوم
لـيس زيــداً ،قـدّره :لــيس القــائم زيــداً ،ولمـا جعلــت ) لــيس ( فــي االســتثناء وبمعنــى )إالﱠ (
انفصل الضمير الواقع خبراً لھا ،تقول :زي ٌد قام القوم ليس أنا ) إياي ( ولم يجـز العطـف
علــى خبرھــا بـــ ) وال( :ال تقــول :جــاء القــوم لــيس زيــداً وال عمــراً ،بــل نقــول :وعمــراً
)(٤
فخرجت عن معنى الجحد الذي بسببه يكون العطف ب ) وال (.
وال يجوز تق ّدم خبرھا عليھا وھذا خاص ب ) ليس ( كما ذكر ذلك أبو حيان ،فال تقول:
)(٥
قام القوم زيداً ليس.
 ١٢.١حكم المستثنى ب ) خال وعدا (:
خال وعدا :أداتان من أدوات االستثناء ،ويأتيان على وجھين:
الوجه األول:
) (٦
ُ
الكتاب خـال صـحيفتين ،ورأيـت المبـاراة
قرأت
أنھما فعالن ينصبان المستثنى  ،كقولنا:
َ
عدا شوطا ً .وھما فعالن جامدان.
الوجه الثاني:
) (٧
ب.
أنّھما حرفا جر ،ويكون المستثنى مجروراً بھما ،كقولنا :رجع الطالب خال طال ٍ
وفاعــل ) خــال وعــدا ( إذا كانــا فعلــين ضــمي ٌر تقــديره ) بعضــھم ( ،أو عائــد علــى المصــدر
)(٨
الموجود في الفعل.
ويلتزم االسم الواقع بعدھما إذا دخلت عليھما ) ما ( :حالة واحدة ،وھي النصب ،يقول
سيبويه) :فإذا قلت :ما خال ،فليس فيه إال النصب؛ ألن ) ما ( اسم ،وال تكون صلتھا إال الفعل
ھاھنا() ،(٩ويكون ھذا االسم مفعوالً به منصوبا.
وأجاز بعض النحاة الجر بعد )ماخال وماعدا( ،يقول الرضي) :وج ّوز الجرمـي الجـر
) (١اليمني ،كشف المشكل في النحو٥٠٣ ،
) (٢األندلســي ،ارتشــاف الضــرب .١٥٣٨ / ٣ ،والصــبان ،محمــد بــن علــي ،حاشــية الصــبان علــى شــرح
األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواھد للعيني ،محمد علي ،دار إحياء الكتب العربية ،البابي
الحلبي ،القاھرة) ،د.ت(.١٦٢ / ٢ ،
) (٣األندلسي ،ارتشاف الضرب .١٥٣٨ / ٣ ،وسيبويه ،الكتاب٣٤٧ / ٢ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٣٩ – ١٥٣٨ / ٣،
) (٥المرجع نفسه١٥٣٩ - ١٥٣٨/٣ ،
) (٦المرجع نفسه١٥٣٤ / ٣ ،
) (٧سيبويه ،الكتاب .٣٥٠ - ٣٤٩ / ٢ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٣٤ / ٣ ،
) (٨سيبويه ،الكتاب .٣٤٩ – ٣٤٨ /٢،والمبرد ،المقتضب٤٢٦ / ٤ ،
) (٩سيبويه ،الكتاب .٣٥٠ / ٢ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٣٤ / ٣ ،
٣٢

بعد )ماخال وماعدا( ،ولم يثبت على ّ
أن ) ما ( زائدة (.

) (١

 ١٣.١حكم المستثنى ب ) حاشا (:
ع ّدھا بعض النحاة حرف جر ،وبالتالي ّ
فإن االسم الذي يـأتي بعـدھا يكـون مجـروراً بھـا،
يقول سيبويه ) :وأ ّما )حاشا( فليس باسم ،ولكنه حرف جر يجر ما بعده كما تجـر )حتـى ( مـا
)(٣
بعدھا ،وفيه معنى االستثناء() ،(٢وھذا المشھور عند النحاة.
وع ّدھا بعضھم فعالً ناصبا ً المستثنى بعده ،يقـول ابـن جنـي ) :وأ ّمـا )حاشـا( و)خـال( فيكونـان
حرفين فيجران ،ويكونان فعلين فينصبان ،تقول :قام القوم خال زيداً وخال زي ٍد ،وحاشـا عمـراً
وحاشا عمر ٍو().(٤
اقتران )حاشا( بـ ) ما (:
لم يج ّوز البصـريون اقتـران حاشـا بــ ) مـا (؛ ألنھـا فـي نظـرھن حـرف جـر ،وليسـت
فعالً ،يقول أبو البركات األنباري ) :وأ ّما البصريون ،فاحتجوا بأن قالوا :الدليل على أنه ليس
)(٥
بفعل ،وأنه حرف ،أنه ال يجوز دخول ) ما ( عليه ،فال يقال ) :ما حاشا زيداً (.
وذھب بعض النحاة إلى جـواز اقترانھـا ب ) مـا ( ناصـبةً) ،(٦واالسـم الـذي يـأتي بعـدھا
)(٧
منصوباً ،وحجتھم في ذلك قوله عليه السالم ) :أُسـامة أحـبﱡ النـاس إلـ ﱠي مـا حاشـا فاطمـةَ (
وقــد ر ّد علــيھم ابــن ھشــام األنصــاري بــأن ھــذا مــن بــاب التــوھم فــ ) مــا ( ھنــا نافيــة وليســت
)(٨
مصدرية..
 ١٤.١حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى:
والمقصود تكرار ) إالﱠ ( ليس للتوكيد ،بل يكون المقصود استثناء بعد استثناء؛ ويكون
ذلك:
ً )(٩
ﱠ
ﱠ
ﱠ
أ -في العدد :كقولنا :عندي عشرة إال أربعة إال اثنين إال واحدا.
ً )(١٠
ب -في غير العدد :كقولنا :جاءني المكيون إالﱠ قريشا ً إالﱠ ھاشما ً إالﱠ عضيال.
)(١١
أ ّما في العدد ،فقد كان النحاة فيه على مذاھب ثالثة:
المذھب األول:
جـواز االسـتثناء مـن األعـداد علـى اإلطـالق ،إذا لـم يكـن مسـتغرقا ً؛ كقولنـا :لـه عنـدي
) (١ابن الحاجب ،الكافية في النحو٢٣٠ / ١ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب٣٤٩ / ٢ ،
) (٣ابن ھشام ،مغني اللبيب .١٢٢ / ١ ،واألندلسي ،ارتشاف الضرب١٥٣٢ / ٣ ،
) (٤ابن جني ،اللمع في العربية٦٩ ،
) (٥األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف٢٨٠ / ١ ،
) (1ابــن ھشــام ،مغنــي اللبيــب .١٢١ / ١ ،والســيوطي ،ھمــع الھوامــع .٢٣٣ / ١ ،وكــاظم ،االســتثناء فــي
التراث النحوي والبالغي٩٤ ،
) (٧ابن مالك ،شرح التسھيل.٢٢٦/٢ ،
) (٨ابن ھشام ،مغني اللبيب.١٢١/١ ،
) (٩ابن ھشام ،أبو محمد عبد ﷲ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد ﷲ بن ھشام األنصاري ،أوضح
أوضح المسالك إلى ابن مالك ،ط ،٥ج ،٢دار الجيل ،بيروت – لبنان١٩٧٩ ،م ،ص٢٧٥
) (١٠ابن الحاجب ،الكافية في النحو٢٤١ / ١ ،
) (١١األندلسي ،ارتشاف الضرب١٤٩٩ / ٣ ،
٣٣

عشرة إالﱠ واحدا وله عندي عشرة إالﱠ تسعة.
المذھب الثاني:
)(١
عــدم جــواز االســتثناء مــن األعــداد مطلقـا ً ) ،وھــو اختيــار ابــن عصــفور () .ونســبه
)(٢
األسنوي إلى البصريين .....وقال به الجويني من الفقھاء (.
المذھب الثالث:
) التفصيل بين أن يكون المستثنى عقـداً فـال يجـوز نحـو :عنـدي عشـرون إالﱠ عشـرة ،أو غيـر
)(٣
عقد ،فيجوز نحو :له عندي عشرة دراھم إالﱠ اثنين (.
وقد ورد االستثناء في العدد في القرآن الكريم في قوله تعـالى ) :فلبـث فـيھم ألـف سـنة
إالﱠ خمســين عامـا ً ( ) .(٤وفــي الحــديث النبــوي فــي قولــه عليــه الصــالة والســالم  ) :تســعة
وتسعون اسما ً مائة إالﱠ واحداً ( (٥) .فھذان دليالن صارخان على ثبات االستثناء في األعداد.
وأرى ما يراه صالح عوض في كتابه )االستثناء في القرآن الكريم(؛ فـي قولـه) :ومـا
نميل إليه ما ذھب إليه أصحاب الرأي األول ،وھـو جـواز االسـتثناء فـي العـدد ،وعـدم الفـرق
بــين العــدد وغيــره ،وبــين العقــد الصــحيح وكســره؛ ألن االســتثناء ثابــت فــي اللغــة العربيــة،
واألصل عدم تحديده بأسلوب دون آخر إالﱠ بالدليل المانع ،ولم يرد عن أھـل العربيـة مـا يمنـع
وقوع االستثناء في العقود الصحيحة وكسرھا().(٦
فھذه قواعد االستثناء في النحو العربي ،جئت بھا كما قـرره النحـاة ،وكنـت أقصـد فـي
عرضي ھذا ،أن آتي بكل ما قالوه ،مبينا رأيي في بعـض المسـائل ،ليكـون القـارئ علـى بيّنـة
تامة من مسائله ،وما فيھا من تفريعات وقضايا تبدو متناقضة في أغلبھا ،فھل ھـذا الـذي قيـل
في باب من أبواب النحو ،لـه أصـول نتكـئ عليـه ،وتسـتمد قوتھـا منـه ،أعنـي :المسـموع عـن
العرب ،والمتداول بين الناس ،أم أن ھذا في معظمه كان من أقوال النحاة.

) (١المرجع نفسه١٤٩٩/ ٣ ،
) (٢ابـن عـوض ،صـالح بــن عـوض بـن عبــد ﷲ مـريبش ،االسـتثناء فـي القــرآن الكـريم ، ،جـدارا للكتــاب
العالمي عمان ـ األردن ،عالم الكتب الحديث – إربد ـ األردن٢٠٠٦ ،م،ص١٣٧
) (3األندلسي ،ارتشاف الضرب١٤٩٩ / ٣ ،
) (٤سورة العنكبوت ،اآلية ١٤
) (٥البخــاري ،أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن إســماعيل ،صــحيح البخــاري ،بيــت األفكــار الدوليــة – الريــاض –
السعودية١٩٩٨ ،م ،حديث رقم ) ،( ٦٤١٠ص ) .(١٢٣١
) (٦ابن عوض ،االستثناء في القرآن الكريم ،ص.٣٥
٣٤

الفصل الثاني
)دراسة تطبيقية لقواعد االستثناء من خالل المعلقات العشر(
 ١.٢تمھيد:
تع ﱡد المعلقات الصورة األخيرة التي وصلت إلينا من تجارب الحياة الجاھلية الشعرية؛
لذا تفوقت ھذه المعلقات في شعرھا علـى مـا سـواھا مـن الشـعر الجـاھلي ،بـل الشـعر العربـي
عامةً.
)ومن الممكن ع ّد تلك الصورة التي وصلت إلينا بھا المعلقات الصورة الكاملة للشـعر
العربي؛ بمـا اجتمـع لھـا مـن حسـن الـوزن ،وجـودة القافيـة ،وقـوة المعـاني ،وجزالـة األلفـاظ،
ومكانة الصياغة() ،(١لذا نظر إليھا العرب نظرة مثالية ،وحاول الشعراء تقليدھا ،ومحاكاتھا،
وكانـت أصـدق صــورة عكسـت الحيـاة الجاھليــة بكـل أبعادھـا ومناحيھــا ،إضـافة إلـى مكانتھــا
اللغوية في تاريخ اللغة العربية؛ فقد ) كانت مجتمعا ً أللفاظ اللغة العربية وأساليب التعبير بھا
( ).(٢
ولم يكن أثر ھذه المعلقات مقصوراً على تلك النظـرة ،بـل تعـدت ذلـك إلـى أن جعلھـا
علماء اللغة واألدب مواطن االستشھاد على صحة األلفاظ واألساليب ،وضـابطاً مـن ضـوابط
التشريع اللغوي؛ ) وكانوا على حق فيما ذھبوا إليه ،إذا كانت صحة ذلك الشـعر ممـا ال يقبـل
) (٣
الجدل لصدوره من أصحاب اللغة األصليين (.
المعلقات:
ھي مجموعة من القصائد الجاھليّـة امتـازت عـن غيرھـا مـن القصـائد بسـمو المعنـى،
وجودة األسلوب ،وطول القصيدة ،وحسن السبك ،وجزالة اللفظ ،ومتانته.
سبب التسمية:
يقــول ابــن عبــد ربــه ) :إذ كــان الشــعر ديــوان خاصــة العــرب والمنظــوم مــن كالمھــا،
والمقيد أليامھا والشاھد على حكامھا ،حتى لقـد بلـغ مـن تكلـف العـرب بـه ،وتفضـيلھا لـه ،أن
عمدت إلى سبع قصائد تخيرتھا من الشعر القديم فكتبتھا بماء الذھب في القياطي) (٤ال ُم ْد َرجة،
ال ُم ْد َرجة ،وعلقتھا بين أستار الكعبة ،فمنه يقال مذھبة امرئ القيس ومذھبة زھير والمذھبات
)(٥
سبع ،وقد يقال لھا المعلقات (.
) (١طبانة ،بدوي ،معلقات العرب ،دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجـاھلي ،ط  ،٢مكتبـة األنجلـو
المصرية ،مصر١٩٦٧ ،م ،ص . ٥
) (٢المرجع نفسه ،ص ٥
) (٣المرجع نفسه ،ص ٦
) (٤القباطي :مفردھا قُبطيّة وقبطيّة تعني ثياب من الكتان بيض رقاق ،انظر :طبانة ،معلقات العرب ،ص
ص٧
) (٥ابن عبـد ربـه ،أبـوعمر أحمـد بـن محمـد ،العقـد الفريـد ،تحقيـق :د .عبـد المجيـد القرضـيبي ،ط  ،٣دار
الكتب العلمية ،بيروت١٩٨٧،م.١١٨ / ٦ ،
٣٥

أ ّما ابـن خلـدون فيقـول فـي المقدمـة ) :حتـى انتھـوا إلـى المناجـاة فـي تعليـق أشـعارھم
بأركان البيت الحرام موضع حجھم وبيت إبراھيم ،كما فعل امـرؤ القـيس ،والنابغـة الـذبياني،
وزھير بن أبي سلمى ،وعنترة بن شداد ،وطرفة بن العبد ،واألعشى ،وغيـرھم مـن أصـحاب
المعلقات السبع ،فإنّه كان يتوصل إلـى تعليـق الشـعر بھـا مـن كـان لـه قـدرة علـى ذلـك بقومـه
) (١
وعصبيته ومكانته في مضر على ما قيل في سبب تسميتھا بالمعلقات (.
وتعليق ما كان يعجب العرب من الشعر معروف ،فكان الملك بعـد اسـتماعه للقصـيدة
وإعجابه بھا يطلب تعليقھا في خزانته).(٢
ويقول عبد القادر البغدادي في معنى المعلقة ) :ومعنـى المعلقـة أن العـرب كانـت فـي
الجاھلية يقول الرجل منھم الشعر أقصى األرض فال يعبأ بـه وال ينشـده أحـد حتـى يـأتي مكـة
في موسم الحج ،فيعرضه على أندية قريش ،فإن استحسـنوه روي وكـان فخـراً لقائلـه ،وعلـق
)(٣
على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه (.
وقد سميت ھذه المعلقات بالمذھبات؛ ألنھا من أجود شعر الشعراء وكتبت بماء الذھب
وعلقت على الكعبة).(٤
وقــد وردت ھــذه التسـمية لقــول لمعاويــة بــن أبــي ســفيان ) :قصــيدة عمــرو بــن كلثــوم
ً ) (٥
وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب كانتا معلقتين بالكعبة دھرا(.
وفي خزانة األدب) :وقد طرح عبد الملك بن مروان شعر أربعة مـنھم وأثبـت مكـانھم
) (٦
أربعة(.
متى ُجمعت ھذه المعلقات ؟
يشير ابن سالم إلى أنّھا قد تكـون مجموعـة فـي العصـر الجـاھلي ،بقولـه ) :وقـد كـان
عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول ،وما مدح ھو وأھل بيته بـه ،صـار ذلـك
إلى بني مروان أو صار فيه ( ).(٧
وأ ّما جمعھا في العصر اإلسالمي ،فھو متواتر ،ويرى عبد العزيـز الفيصـل أن جمعھـا
) (٨
في اإلسالم ،ھو الجمع الثاني ،وھذا أيضا ً معقول.
)(٩
ويرى ابن سالم ّ
أن حماد الرواية ھو أول من جمـع أشـعار العـرب وسـاق أحاديثھـا  ،ولكـن
ھــذا ال يعنــي ّ
أن ھــذه المعلقــات غيــر مجموعــة قبــل ح ّمــاد؛ فقــد كانــت معروفــة ومعلقــة علــى
) (١ابن خلدون ،ولي الدين أبو زيد عبـدالرحمن بـن محمـد ،مقدمـة ابـن خلـدون ،ط  ،٤دار إحيـاء التـراث
العربي ،بيروت) ،د.ت( ،ص .٥٨١
) (٢السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،شرح :محمد أحمد جاد المولى
وآخرين ،ط  ،٤مطبعة عيسى البابي الحلبي ،مصر١٩٥٨ ،م.٢٩٧ / ٢ ،
) (٣البغـدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر ،خزانــة األدب ولــب لبـاب لســان العــرب ،تحقيــق :عبــد الســالم محمــد
ھارون ،ط  ،١دار صادر ،بيروت١٩٧٠ ،م.١٦ / ١ ،
) (٤البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب.١٦ / ١ ،
) (٥البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب.٥١٩ / ١ ،
) (٦المرجع نفسه.٦١ / ١ ،
) (٧الجمحـي ،أبوعبــدﷲ محمـد بــن ســالم ،طبقـات فحــول الشـعراء ،شــرح :محمــود محمـد شــاكر ،مطبعــة
المدني١٩٧٤ ،م٢٥ / ١ ،
) (٨الفيصل ،عبدالعزيز بن محمد ،المعلقات العشر ،ط ١٤٢٣ ،١ھـ ،مكتبة الملك فھد الوطنية ،الرياض،
الرياض ،ج  / ١ص .٨
) (٩الجمحي ،طبقات فحول الشعراء.٤٨ / ١ ،
٣٦

الكعبة ،ومدونة في ديوان النعمان بن المنذر كما أشرنا إلى ذلك.
أ ّما المتأخرون من مـؤرخي األدب العربـي فيـرون ّ
أن ھـذه المعلقـات أو القصـائد قـد امتـازت
بميــزات قــدمتھا علــى غيرھــا مــن الشــعر الجــاھلي؛ كمعلقــة امــرئ القــيس واألعشــى وطرفــة
والنابغة ولبيد) ،(١ويرون أنھا كانت معلقة على الكعبة؛ لوجود الكتابة قبل اإلسالم).(٢
عددھا:
اختلف مؤرخو األدب العربي في عدد ھذه المعلقات ،فمنھم من ذھـب إلـى أنھـا ٌ
سـت؛
) (٣
فھذا ابن خير اإلشبيلي يوردھا تحت عنوان األشعار الستة الجاھلية.
وفي جمھرة أشعار العرب ترد سبعة أسماء لشعراء المعلقات ھم :امرؤ القيس وطرفة
بن العبد ولبيد وزھير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني واألعشـى و عمـرو بـن كلثـوم) ،(٤وكـذا
نجد عند األنباري مع اختالف ع ّما في جمھرة أشعار العرب) .(٥وكذا أيضا ً فعل الزوزني مع
مع اختالف في الترتيب فھم عنده :امـرؤ القـيس ،وطرفـة بـن العبـد ،وزھيـر بـن أبـي سـلمى،
) (٦
ولبيد ،وعمرو بن كلثوم ،وعنترة بن شداد ،والحارث ابن حلزة.
)(٧
وكـذا وردت عنــد ابــن خلــدون وحــاجي خليفــة بــاختالف الترتيــب وبعــض األســماء.
وتابعھم في ذلك مؤرخو األدب العربي من المحدثين) .(٨أ ّما عند النحاس فترد األسماء تسعةً،
)(٩
تسعةً ،وكذا ابن رشيق في العمدة والسيوطي في المزھر.
أ ّما أول من عدھا عشراً؛ فھـو التبريـزي فھـم عنـده :امـرؤ القـيس ،وطرفـة بـن العبـد،
وزھير بن أبي سلمى ،ولبيد بن ربيعة ،وعنترة بن شـداد ،وعمـرو بـن كلثـوم ،والحـارث بـن
(١٠).
حلزة ،واألعشى ،والنابغة ،وعبيد بن األبرص
إذن فعددھا بين الست والعشر ،وھذا ھو المشھور لكنّ األكثر شھرة أنھـا سـبع ،يقـول
) (١زيدان ،جرجي ،تاريخ آداب اللغة العربية ،مطبعة الھالل ،الفجالة ١٩١١ ،م.٩٣ / ١ ،

) (٢الزيات ،أحم,د حس,ن ،ت,اريخ األدب العرب,ي ،دار الثقاف,ة ،بي,روت١٩٧٨ ،م ،ص .٤٢واألس,د،
ناصر الدين ،مصادر الشعر الجاھلي ،ط  ،٤دار المعارف ،مصر١٩٦٩ ،م ،ص .١٧٠
) (٣اإلشبيلي ،ابن خير ،فھرست ابن خير اإلشبيلي ،ط  ،٢نشر المكتب التجاري ،بيروت ،ومكتب,ة
ومكتبة المتنبي ،بغداد ،ومؤسسة الخانجي ،القاھرة١٩٦٣ ،م.٣٨٨ ،
) (٤القرشي ،أبو زيد محمد بن أبي الخطاب ،جمھرة أشعار العرب في الجاھلية واإلسالم ،تحقي,ق:
تحقيق :علي حمد البجاوي ،ط ،١نشر دار نھضة مصر للطبع والنشر١٩٦٧ ،م.١٠٥ / ١ ،
) (٥األنباري ،أبوبكر محمد بن القاسم ،شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات ،تحقيق :عبد السالم
السالم ھارون ،ط  ،٤دار اآلفاق الجديدة ،بيروت١٩٨٠ ،م١٠ ،
) (٦الزوزن,,ي ،أب,,و عب,,دﷲ الحس,,ين ب,,ن أحم,,د ب,,ن الحس,,ين ،ش,,رح المعلق,,ات الس,,بع ،تحقي,,ق :محم,,د
محيي الدين عبد الحميد) ،د.ت( ،نشر مكتبة صبيح.٨ ،
) (٧ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون.٥٨١ ،
) (٨زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية .٩٣ / ١ ،والزيات ،تاريخ األدب العربي.٤٢ ،
) (٩النحاس ،أبو جعفر أحم,د ب,ن محم,د ،ش,رح القص,ائد التس,ع المش,ھورات ،تحقي,ق :أحم,د قط,اب،
نش,,ر وزارة اإلع,,,الم العراقي,,,ة ،مطبع,,,ة الحكوم,,,ة ،بغ,,,داد ١٩٧٣ ،م .٥ ،والقيروان,,,ي ،أب,,,وعلي
الحسن بن علي ب,ن رش,يق ،العم,دة ف,ي محاس,ن الش,عر وآداب,ه ،تحقي,ق :محم,د محي,ي ال,دين عب,د
الحميد ،ط  ،٣نشر المكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،مطبعة السعادة١٩٦٣ ،م .٩٦ / ١ ،والسيوطي،

المزھر في علوم اللغة.٩٧ / ٢ ،
) (١٠التبريزي ،ولي الدين أبو عبدﷲ ،شرح القصائد العشر ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،ط  ،٤دار اآلف,اق
الجديدة ،بيروت١٩٨٠ ،م ،ص.٧
٣٧

أبو زيد القرشي) :قال المفضل ھؤالء أصحاب السبعة الطوال الت,ي تس,ميھا الع,رب الس,موط
().(١
ولعل القول بأنھا عشر منحص ٌر عند التبري,زي وم,ن ج,اء بع,ده م,ن المت,أخرين؛ يق,ول:
)س,,ألتني – أدام ﷲ توفيق,,ك – أن ألخ,,ص ل,,ك ش,,رح القص,,ائد الس,,بع ،م,,ع القص,,يدتين اللت,,ين
أضافھما إليھا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي – قصيدة النابغة الذبياني الدالية
) (٢
وقصيدة األعشى الالمية – وقصيدة عبيد بن األبرص البائية (.
ويق,ول الفيص,ل ) :وق,د ت,ابع التبري,زي م,ن المت,أخرين الش,نقيطي والنعس,اني فكالھم,,ا
أثب,,ت العش,,ر كم,,ا أثبتھ,,ا التبري,,زي ويب,,دو أن رأي التبري,,زي ل,,م يل,,ق قب,,والً ،ف,,التبريزي م,,ن
المتقدمين ت 502ھ ،ولكن الذين تابعوه في رأيه قلة مع تأخرھم عن,ه ،فالش,نقيطي ت,وفي ف,ي
سنة إحدى وثالثين وثالثمائة ألف ھجرية والنعساني توفي سنة اثنتين وس,تين وثالثمائ,ة أل,ف
ھجرية ( ).(٣
ولقد أثبت عبد العزي,ز الفيص,ل كت,ب الش,روحات الت,ي ش,رحت ھ,ذه المعلق,ات حس,ب
تسلسلھا التاريخي).(٤
وسيكون عملي في استخراج قواعد االستثناء من خالل المعلقات العش,ر ،إض,افة إل,ى
دواوين الشعراء العشرة كلھا للفائدة ،وتحقيقاً للغرض ،واألخذ بأكبر ق,در م,ن ش,عر الع,رب،
لتكون الدراسة وافية جامعة لمعظم ما آل إلينا من شعر العرب.
 ٢.٢معلقة امرئ القيس وديوانه:
المعلقة :شواھد المعلقة:
إالﱠ:
ضتْ ِلنَ ْو ٍم ِثيَابَھا
 -١فَ ِج ْئتُ َو َق ْد نَ ﱠ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :ثيابھا.
األداة :إال
المستثنى :لبسة المتفضل.
الحكم :وجوب نصب المستثنى.
َ -٢و ْتي َما َء لَ ْم يَ ْت ُركْ ِب َھا ِج ْذ َع نَ ْخلَ ٍة
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :جذع نخلة.
األداة :إال
المستثنى :مشيداً

ض ِل
سةَ ا ْل ُمتَفَ ﱢ
لدى ال ﱢ
ست ِر إالﱠ ِل ْب َ

َوال أُ ُ
بج ْن َد ِل
طماً إالﱠ َم ِش ْيداً َ

) (١القرشي ،جمھرة أشعار العرب.١٠٥ / ١ ،
) (٢التبريزي ،شرح القصائد العشر.١٧ ،
) (٣الفيصل ،المعلقات العشر.٣٦ / ١ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٦ / ١ ،
) (٥امرؤ القيس ،ديوان امرئ القيس .٣٥ ،
) (٦المرجع نفسه.٥٣ ،
٣٨

)(٥

)(٦

الحكم :النصب على االستثناء أو اإلتباع ،وھو أيضا ً منصوب.
)(١
ب ُمقَتﱠ ِل
ض ِر ِبي
س ْھ َم ْي ِك ِفي أَ ْع َ
ناك إالﱠ ِلتَ ْ
شا ِر قَ ْل ٍ
ِب َ
َ -٣و َما َذ َرفَتْ َع ْي ِ
نوع االستثناء :مفرغ.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ
المستثنى :المصدر المؤول لتضربي.
الحكم :يعرب االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( حسب موقعه وھنا في محل جر.
أسلوب ) و السيما ( :ورد ھذا التركي,ب ف,ي المعلق,ة م,رةً واح,دةً وھ,و ش,اھد ش,عري
مشھور تناوله النحاة في كتبھم على اختالف عصورھم.
)(٢
ْ
يوم ِب َدا َر ِة ُجل ُج ِل
صالح
يوم ل َك ِم ْن ُھنﱠ
 -٤أَال ُر ّ
وال ِ
سيﱠما ٍ
ب ٍ
ٍ
ج,,اء االس,,م بع,,د ) الس,,يما ( نك,رةً ،ل,,ذا أج,,از النح,,اة في,,ه الح,,االت اإلعرابي,,ة ال,,ثالث ،الرف,,ع
ويوم (.
والنصب والجر )يو ٌم ـ ويوما ً ـ
ٍ
أ ّما الرفع فھو خبر لمبتدأ محذوف والجملة صلة ل ) ما ( أو صفة ) ما ( نكرة موصوفة.
) ) (٣وزع,,م األخف,,ش أن ) م,,ا ( ف,,ي موض,,ع رف,,ع بمعن,,ى ) ال,,ذي ( وھ,,و خب,,ر )ال( و )س,,ي(
اسمھا( (٤) .وأ ّما الجر فعلى زيادة ) ما ( وتجويز ح,ذف ) م,ا() ،(٥وأ ّم,ا النص,ب فيك,ون عل,ى
) (٦
التمييز ل ) ما ( وقد تنصب )يوما ً( على الظرفية.
ورأي,ي ف,ي ھ,ذا أن الض,ابط األول ف,ي مث,ل ھ,ذا الش,اھد ھ,و الم,تكلم ،ولع,ل اخ,تالف الحرك,ة
اإلعرابية لكلمة يوم بعد ) السيما ( ناشئ عن اختالف الرواي,ات مم,ا أدى إل,ى اخ,تالف آراء
النحاة في ذلك مما أربك الدرس النحوي في تأويالت ال طائل منھا.
الخالصة:
ﱠ )(٧
أوالً :لم يرد من أدوات االستثناء في المعلقة إالﱠ ) إال ( .
ثانياً :ورد أسلوب ) والسيما ( مرة واحدة وھو شاھد مشھور.
ثالثا ً :وردت أنماط االستثناء فيھا كما يلي:
تام منفي مرةً واحدة ،وتام مثبت مرة واحدة أيضاً ،وكذا أسلوب الحصر.
االستثناء في قصائد الديوان األخرى:
)(٨
َ
وم َما يَبيتُ ِبأ ْو َجا ِل
س ِعي ٌد ُم َخلﱠ ٌد
َ -١و َھ ْل يَ ِع َمنْ إالﱠ َ
قَ ِلي ُل ا ْل ُھ ُم ِ
نوع االستثناء :مفرغ سبق بشبه نفي وھو االستفھام بھل.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :سعيد.
الحكم :إعراب االسم الواقع بعد ) إال ( حسب موقعه وھنا فاعل.
) (١المرجع نفسه.٣٣ ،
) (٢ديوان امرئ القيس .٢٨ ،
) (٣األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٥٠ / ٣ ،
) (٤المرجع نفسه.١٥٥٠ / ٣ ،
) (٥المرجع نفسه.١٥٥١ / ٣ ،
) (٦المرجع نفسه.١٥٥١ /٣ ،
) (٧ديوان امرئ القيس.٥٥ – ٢٥ ،
) (٨المرجع نفسه.٥٥ – ٢٥ ،
٣٩

س
تَ ْأ ِتي ِك إالﱠ لَ ْي ِلةَ ا ْل ِخ ْم ِ

صا ُل َوال
يك ال ِف َ
 -٢فَأ َقُو ُل :تَ ْأ ِت ِ
نوع االستثناء :مفرغ )نفي(.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
الخمس.
المستثنى :ليلة
ِ
الحكم :يعرب المستثنى حسب موقعه ،وھنا ظرف منصوب وھو مضاف.
)(٢
يَ ْقبَ ْلنَ إالﱠ ُخ ّ
س
سا ِء َوال
ت ِمنَ النﱢ َ
 -٣فَأ َقُو ُل:أَ ْن ِ
طةَ ال َو ْك ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :خطة.
)(١

الحكم :يعرب االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( حسب موقعه وھنا مفعول به منصوب للفعل يقبلن.
)(٣
فاﺿ َ
ط َر ْب
 -٤بَ َ
ي ِم ْن َھا ْ
الح ْ
َوتَ َدلّى الثﱠ ْد ُ
سنُ إالﱠ ِذ ُك ُرهُ
ان ِم ْن َھا ُ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :الحسن.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ذكره.
الحك,,م :وج,,وب النص,,ب؛ لكن,,ه ج,,اء ھن,,ا مرفوع ,ا ً عل,,ى ج,,واز إتباع,,ه للمس,,تثنى من,,ه وھ,,ذا
ضعيف) .(٤وقد يكون بدالً من الضمير في الفعل )بان(.
)(٥
ص ْب
ق ِإلى َغايَا ِت ِه
سبﱠا ٌ
يَ ْب َھ ُ
ض ال ُم ْل ِج َم إالﱠ َما انتَ َ
 -٥فَ ْھ َو َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :الملجم.
األداة :إالﱠ.
المستثنى ) :ما ( االسم الموصول.
الحكم :وجوب النصب.
)(٦
ُ
َ
إالﱠ ذ َؤالَةُ َ
ف َ
ب
ط ا ٍو َك ْ
س ِب ِه
ش ُحهُ ُج ُن ُ
ِ -٦في نَ ْفنَ ٍ
الم لَ ْي َ
س األ ْع ِ
طا ِم ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ذؤالة ) الذئب (.
الحكم :يعرب حسب موقعه وھنا اسم ليس مرفوع.
)(١
َ -٧ما أَ ْخ َ
وب
يس أُ ْن ُملَ ٍة
َوال تَ َح ﱠرز إالﱠ َو ْھ َو َم ْك ُر ُ
طأ َ ْتهُ ال َم َنايَا ِق َ
) (١ديوان امرئ القيس.١٠٣ ،
) (٢المرجع نفسه.١٠٤ ،
) (٣المرجع نفسه.١١٢ ،
) (٤كاظم إبراھيم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي١٥٥ ،
) (٥ديوان امرئ القيس.١١٤ ،
) (٦ديوان امرئ القيس .١٤٢ ،
٤٠

نوع االستثناء :مفرغ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :جملة )وھو مكروب( في محل نصب حال.
األداة :إالﱠ.
الحكم :يعرب االسم الواق,ع بع,د ) إالﱠ ( حس,ب موقع,ه ،وھن,ا ج,اء بع,د )إالﱠ( جمل,ة اس,مية ف,ي
محل نصب حال.
)(٢
َ
ُ
ْ
َ
س ُك ْر
سط ِح ْم َي ٍر
ﺿ ﱠرني َو ْ
وأقيا ِلھا إالﱠ الم ِخيلَة وال ﱡ
 -٨لَ َع ْم ُر َك َما إنْ َ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :المخيلة.
الحكم :يعرب المستثنى حسب موقعه وھنا فاعل مرفوع للفعل )ض ﱠر(.
)(٣
ُم َذ ﱠربةً وأَ ْ
 -٩لَ َما أَ ْع َ
سيُوفا ً
صعا ِد
ط َ
ط ْيتُ ُھ ْم إالﱠ ُ
راف ال ﱢ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :سيوفا ً.
الحكم :يعرب حسب موقعه ،وھنا جاء مفعوالً به ثانيا ً.
)(٤
احبا ً
س إالﱠ َخانَ ِني َوتَ َغيﱠ َرا
ص ِ
اح ُب َ
ص ِ
َ -١٠كذ ِل َك َج ﱢدي ما أُ َ
ِم َن النﱠا ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :صاحبا ً.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جملة خانني.
الحكم :جملة )خانني( في محل نصب على االستثناء أو في محل نصب صفة ل )صاحبا ً(.
) (٥
سا َعةً
سا
ب فَأ َ ْن َع َ
ِم َن اللﱠ ْي ِل إالﱠ أَنْ أُ ِك ﱠ
ض َ
 -١١فَإِ ﱠما َت َر ْي ِني ال أُ َغ ﱢم ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :المصدر المؤول.
الحكم :موقع المصدر المؤول من اإلعراب في محل نصب حال.
) (٦
ْ
ان إالﱠ ِمنْ ال َغ ْي ِظ
ي ِفي القُ ﱢر والقَ ْي ِظ
 -١٢لَقَ ْد َد َمعتْ َع ْينَا َ
َو َھ ْل َت ْد َم ُع ال َع ْينَ ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي "استفھام" (.
) (١المرجع نفسه.١٩٧ ،
) (٢المرجع نفسه .٣٠٢ ،
) (٣ديوان امرئ القيس.٣٢٤ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٤٢ ،
) (٥المرجع نفسه.٣٥١ ،
) (٦المرجع نفسه .٣٥٦ ،
٤١

المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بحال محذوف تقديره )غائظا ً(.
الحكم :حسب موقعه.
)(١
أَنﱠ َك أ ْقلَفُ إالﱠ َما َجال القَ َم ُر
ِ -١٣إنﱢي َحلَ ْفتُ يَ ِمينا ً َغ ْي َر َكا ِذب ٍة
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :جميع الجسد الكاف في ) إنﱠك(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى ) :ما ( االسم الموصول.
الحكم :وجوب النصب على االستثناء.
)(٢
وال ال أال إالﱠ ِآلال ِء من رحل
 -١٤أَال ال أَال إالﱠ ِآلال ِء البث◌ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جار ومجرور شبه جملة.
أداة االستثناء ) غير (:
)(٣
ُ
ش أَ ْربَعا
صبا َغ ْي َر أَنﱠ ِني
َ -١٥وأَ ْ
أرا ِق ُب َخال ٍ
ص َب ْحتُ َو ﱠدعْتُ ال ﱢ
ت ِمنَ ا ْل َع ْي ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :وداع الصبا.
األداة :غير.
الحكم :وجوب نصب )غير(؛ ألنھا تأخذ حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( والمص,در الم,ؤول ف,ي
محل جر باإلضافة .وقد تكون ) غير ( حال م,ن الض,مير ف,ي )ودع,ت( ،وأن,ا أمي,ل إل,ى ھ,ذا
الرأي.
َ -١٦وأَ ْد َع ُج ال َع ْي ِن ِف ْي َھا الطى ٌء َ
ط ِم ٌر
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :غير.
المستثنى :ما اسم موصول في محل جر باإلضافة.
الحكم :تأخذ ) غير ( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( وھنا مبتدأ مؤخر.
)(٥
ب َعلَى ِكبَ ِر ْه
َغ ْي َرھا َك ْ
س ٌ
س َلهُ
ُ -١٧م ْط َع ٌم ِلل ﱠ
ص ْي ِد لَ ْي َ
في البيت السابق :تق ّدم المستثنى على المستثنى منه
وأصل الجملة :ليس كسبٌ له غيرھا.

ص َ
ب
س ُ
َما إِنْ لَهُ َغ ْي ُر َما يَ ْ
طا ُد ُم ْك َت َ

) (١ديوان امرئ القيس.٣٤٩ ،
) (٢المرجع نفسه.٤١٠،
) (٣المرجع نفسه .٤١٠،
) (٤ديوان امرئ القيس.١٤٤ ،
) (٥المرجع نفسه.١٥٨ ،
٤٢

)(٤

المستثنى منه :كسب.
األداة :غير.
المستثنى :الھاء في محل جر باإلضافة.
الحكم :وجوب نصب ) غير ( لتقدم المستثنى على المستثنى منه.
)(١
ض
ﺿ ِعيفَةَ ِإ ْذ نَأتْ
 -١٨فَأ َ ْ
سقَى بھا أُ ْخ ِتي َ
و ِإ ْذ بَ ُع َد ال َم َزا ُر َغ ْي َر القَ ِري ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :المزار.
األداة :غير.
المستثنى :القريض مجرور باإلضافة.
الحكم :تنصب ) غير ( على االستثناء.
وقد يكون نوع االستثناء منقطع؛ ألن جنس القريض وھو المستثنى ،ليس من جنس المس,تثنى
منه وھو المكان ،وھذا الراجح عندي.
)(٢
ﱠ
َ
ُعلﱢ ْقتُ غ ْي َر الظ ْبيَ ِة ال َحا ِئ ِل
سلَ ْي َمى الﱠتي
 -١٩لَ ْم أَ َر ِش ْب َھا ً ِل ُ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :شبھا ً.
األداة :غير.
المستثنى :الظبية الحائل ،مجرور باإلضافة.
الحكم :جاز نصب ) غير ( على االستثناء وجاز اإلتباع ،وھي في الحالتين منصوبة.
)(٤
)(٣
بابي غي ُر ِھ ّر!
فرتَني
َو ِليداً َو َھ ْل أَ ْف َنى َ
صبُو َح ِع ْن َد ِھ ﱟر َو ْ
 -٢٠أُ َغا ِدي ال ﱠ
ش َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي استفھام (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :غير.
المستثنى :ھر :مجرور باإلضافة.
الحكم) :غير( فاعل للفعل )أفنى( أخذت حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ (.
ُ )(٥
ِ -٢١قفَا فاسأ َال األَ ْ
َو َھ ْل تُ ْخ ِب ُر األَ ْطال ُل َغ ْي َر التﱠھال ِك
طالل َعنْ أُ ﱢم َما ِل ٍك
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي استفھام (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :غير.
المستثنى :التھالك ،مجرور باإلضافة.
الحكم :إعراب )غير( إعراب االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( حسب موقعھا ،وھن,ا مفع,ول ب,ه للفع,ل
)تخبر(.
)(٦
ُ
ﱠ
ْ
َ -٢٢و َما ذقتُه َغ ْي َر َ
الح َك ْم
ظنﱟ ِب ِه
ضي َعلَ ْي ِه َ
َو ِبالظنﱢ يَ ْق ِ
) (١المرجع نفسه.١٦٢ ،
) (٢ديوان امرئ القيس .٢٥٥ ،
) (٣ھو :اسم جارية ،انظر :ديوان امرئ القيس.٣٠١ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٠١ ،
) (٥المرجع نفسه.٤١٥ ،
) (٦المرجع نفسه.٤١٦،
٤٣

نوع االستثناء ):مفرغ ( مسبوق بنفي.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :غير.
المستثنى :ظنّ مجرور باإلضافة.
الحكم :تعرب )غير( حسب موقعھا وھنا ح,ال منص,وب للض,مير المتص,ل )الت,اء( ف,ي الفع,ل
ذقته.
سوى:
َ )(١
س َوا َك َولَ ِكنْ لَ ْم نَ ِج ْد لَ َك َم ْدف َعا
 -٢٣أَ ِج ﱠد َك لَ ْو َ
سولُهُ
ش ْي ٌء أَ َتانَا َر ُ
ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :رسوله.
األداة :سوى.
المستثنى :الكاف في )سواك( في محل جر باإلضافة.
الحكم :تأخذ )سوى( إعراب االسم الواقع بعد ) إال ( وھنا وجوب النصب.
)(٢
س َواهُ َج لَ ْل
س ٍد َربﱠ َھا
أَال ُك ﱡل َ
ش ْي ٍء ِ
ِ -٢٤لقَ ْت ِل بَ ِني أَ َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :كل شيء.
األداة :سوى.
المستثنى :الھاء في )سواه( في محل جر باإلضافة.
الحكم :تأخذ )سوى( حكم االسم الواقع بعد ) إال ( وھنا وجوب النصب.
)(٣
 -٢٥فَ ِسي ُروا نَ ْح َو قَ ْو ِم ُك ُم َج ِميعا ً
س َوا ُھ ْم ِفي األَ َعا ِدي
َوال تَ ْن ُووا ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنھي شبه نفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :سوى.
المستثنى :الضمير )ھم( في محل جر باإلضافة.
الحكم :تأخذ )سوى( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( وھنا :مفعول به منصوب.
أدوات أخرى:
بيد :وردت مرةً واحدةً في قوله:
)(٤
الح ﱡي ُ
ط ِر ْد
فَ ،وال
تُ ْ
س ِل ُم ال َح ﱠي إ َذا َ
 -٢٦بَ ْي َد ال تَ ْعثُر ِبا ْل ﱢر ْد ِ
األصل أن تأتي بعد بيد )إن( المصدرية إال أنھا في البيت السابق تلت الفعل دون )أن(.
المصدرية ) يريد :بي,د أن,ه وھ,ي الزم,ة النص,ب وال تتص,رف ف,ي وج,وه اإلع,راب تص,رف
) (٥
غير(.
) (١ديوان امرئ القيس .١٠٧ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٧٧،
) (٣المرجع نفسه .٢٧٧،
) (٤ديوان امرئ القيس.٣٨٠ ،
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٤٦ ،
٤٤

حاشا:
 -٢٧فَقَالَتْ  :أَنَا ِك ْن ِديﱠةٌ َع َربيﱠةٌ
شا و َكال و َھ ْل وبَ ْل
فَقُ ْلتُ لَھاَ :حا َ
وأرى أن ) حاشا ( في البيت السابق تفي,د المجانب,ة ،وال تحم,ل معن,ى االس,تثناء ،وھ,و
) (٢
فعل متع ٍد مفعوله محذوف اختصاراً تقديره ) حاشاك (.
)(٣
ليس :وردت في كل قصائد الديوان عاملةً عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
نتائج البحث في الديوان دون المعلقة:
أوالً :لم يرد من أدوات االستثناء إالﱠ ) إالﱠ ،غير ،سوى ،بيد (.
ثانياً :وردت )حاشا( بمعنى المجانبة.
ثالثا ً :وردت )ليس( عاملة عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
رابعا ً :كانت أنماط االستثناء في الديوان عدا المعلقة على النحو اآلتي:
 -١االستثناء المفرغ ،وھو أكثر األنماط استخداما ً عند الشاعر إذ ورد خمس عش,رة م,رةً ف,ي
) إالﱠ وغير وسوى (.
 -٢ورد االستثناء التام المثبت سبع مرات في ) إالﱠ وغير وسوى (.
 -٣ورد االستثناء التام المنفي مرتين مرة في ) إالﱠ ( وأخرى في ) غير (.
 -٤ورد بيت واحد تقدم فيه المستثنى على المستثنى منه.
 -٥ورد بيت واحد تردد بين االستثناء المنقطع واالستثناء التام المتصل ،واألرجح أنه استثناء
منقطع.
)(١

 ٣.٢معلقة طرفة بن العبد وديوانه:
أو ًال :شواھد المعلقة:
إالﱠ:
)(٤
سفﱠ َول ْم تَ ْك ِد ْم عليه بإث ِم ِد
س إالﱠ ِلثا ِت ِه
سقَ ْتهُ إياةُ ال ّ
أُ ِ
َ -١
شم ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :الھاء في )سقته(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :لثاته.
الحكم:وجوب نصب المستثنى.
غير:
)(٥
ش ْدتُ فلم أُ ْغ ِف ْل َح ُمولةَ َم َعبَ ِد
ب قلتُه ،غي َر أنﱠني
نَ َ
 -٢على غي ِر ذن ٍ
غير األولى :اسم مجرور ب ) على ( وال معنى لالستثناء فيھا.
غير الثانية :بمعنى ) إالﱠ (.
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :ذنب.
) (١ديوان امرئ القيس.٤١١،
) (٢كاظم ،االستثناء في التراث النحوي والبالغي٨٧ ،
) (٣ديوان امرئ القيس٥٧ :و ٦١و ٦٤و  ٨٧و  ١٠١و .٢٠١
) (٤ابن العبد ،طرفة ،ديوان طرفة بن العبد ،شرحه وق ّدم له :مھدي محمد ناصر الدين ،ط  ،١دار الكت,ب
العلمية ،بيروت ،لبنان١٩٨٧ ،م ،ص .٢٠
) (٥المرجع نفسه.٢٦ ،
٤٥

األداة :غير.
المستثنى :المصدر المؤول في محل جر باإلضافة ) أنني (.
الحكم :النصب على االستثناء أو اإلتباع.
الخالصة:
أوالً :لم ترد من األدوات إالﱠ ) إالﱠ وغير(.
ثانياً :ورد االستثناء التام المثبت مرة واحدة ،كما ورد االستثناء التام المنفي مرة واحدة أيضا ً.
ثانيا ً :بقية الديوان:
)(١
س َد ْد
َغ ِرقَتْ
سفَ َر الما ُء بھا
أوالجھا َغ ْي َر ال ﱡ
ُ
ﺿبا ٍ
ب َ
َ -١و ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :أوالجھا.
األداة :غير.
المستثنى :السدد مجرور باإلضافة.
الحكم :وجوب نصب )غير( على االستثناء.
)(٢
فما اس َ
 -٢لَ َع ْم ُر َك! َما األَيا ُم إالﱠ ُمعا َرةٌ
ط ْعتَ ِمن َمع ُرو ِفھا فت َز ّو ِد
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف .
األداة :إالﱠ ) حصر(.
المستثنىُ :معارة.
ﱠ
الحك,م :إع,,راب االس,م الواق,,ع بع,د ) إال ( حس,,ب موقع,,ه وھن,ا مع,,ارة :خب,ر مرف,,وع واألي,,ام:
مبتدأ.
)(٣
ٌ
 -٣وما ُدونَھا إالﱠ
ت ال َح َوا ِر ِك
ب
ثالث َمآ ِو ٌ
سنفا ِ
س ُم ِ
قُ ِد ْر َن ِلعي ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ثالث.
الحكم :يعرب حسب موقعه )ثالث( ،وھنا مبتدأ مؤخر مرفوع.
)(٤

سيري في البال ِد و ِرحلَتي
 -٤تُعيﱢ ُر َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :دار.
األداة :سوى.
دارك مجرور باإلضافة.
المستثنىُ :ح ّر
ِ
الحكم :وجوب نصب )سوى( على االستثناء.
)(١
ِس َوى َحيّه إالﱠ َ
باب مجاوراً
كآخ َر َھا ِل ِك
يس ام ُر ُؤ أفنى ال ّ
ش َ
 - ٥ول َ َ
ب دا ٍر لي سوى ُح ّر دا ِر ِك
أال ُر ّ

) (١ديوان طرفة بن العبد.٣٠ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٢ ،
) (٣المرجع نفسه.٥٩ ،
) (٤ديوان طرفة بن العبد.٥٩ ،
٤٦

الجملة في البيت السابق )أفنى الش,باب مج,اوراً س,وى حيّ,ه( ھ,ذا ال,نمط م,ن االس,تثناء
غي,,ر ج,,ائز؛ ألن الجمل,,ة مثبت,,ة والمس,,تثنى من,,ه مح,,ذوف؛ ل,,ذا )س,,وى( ھن,,ا ليس,,ت لالس,,تثناء
ً )(٢
وتعرب مفعول به منصوب السم الفاعل مجاورا.
أ ّما )إالﱠ( في البيت فھي لالستثناء.
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :كآخر ھالك ،يعرب حسب موقعه ،وھنا شبه الجملة متعلقة بخبر )ليس( المحذوف.
)(٣
آ ِخذاً ِق ْرنا ً ف ُم ْلتَ ِز ُم ْه
 -٦ال ترى إالﱠ أ َخا َر ُج ٍل
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
رجل.
المستثنى :أخا
ٍ
الحكم :إعراب االسم الواقع بعد )إالﱠ( حسب موقعه ،وھنا مفعول به منصوب للفعل )ترى(.
)(٤
مس ُك إالﱠ ذو َك َر ْم
 -٧نُ ْم ِس ُك الخ ْي َل على َم ْك ُرو ِھھا
َ
حين ال يُ ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ذو كرم.
الحكم:حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه من األسماء الستة.
)(٥
 -٨ولم يَ ْح ِم أھ َل الح ّي إالﱠ ابنُ ُح ّر ٍة
ق ال ُمتل ﱢھفُ
و َع ﱠم ال ّدعا َء ال ُم ْر َھ ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ابن حُر ٍة.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(٦
ش َرفَتْ ُح َز ُمه
كا ِإلما ِء أ ْ
 -٩ال أرى إالﱠ ال ﱢنعا َم به
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :النﱢعام.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا يعرب مفعول به للفعل )أرى(.
) (١المرجع نفسه .٥٩ ،
) (٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٧ / ٣ ،
) (٣ديوان طرفة بن العبد.٧٣ ،
) (٤ديوان طرفة بن العبد .٧٧ ،
) (٥المرجع نفسه.٥٦ ،
) (٦المرجع نفسه.٧١ ،
٤٧

الخالصة:
أوالً :وردت أدوات االستثناء التالية في الديوان ) إالﱠ ،غير ،سوى (.
ثانياً :كانت أنماط االستثناء على النحو التالي:
 -١المفرغ ورد سبع مرات.
 -٢التام المثبت ورد ثالث مرات.
 -٣التام المنفي مرة واحدة.
ثالثا ً :الغالب على )غير( أنھا لغير االستثناء.
 ٤.٢معلقة زھير بن أبي سلمى وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
)(١
 -١ال ينعش ال ﱠ
طرف إالﱠ َما ُ
وم
تخونه
داع يُ َناديه باسم الما ِء س ُغ ِ
ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :ما اسم موصول .
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع فاعل.
)(٢
ث ال ُم َر ﱠج ِم
 -٢و َما ال َح ْر ُب إالﱠ َما َع ِل ْمتُ ْم َو ُذ ْقتُ ُم
بالحدي ِ
َو َما ھ َو َع ْن َھا َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :ما اسم موصول .
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع خبر.
خالصة المعلقة:
أوالً :لم يرد من أدوات االستثناء إالّ ) إالّ (.
ثانياً :لم يرد من أنماط االستثناء إال المفرغ ورد مرتين.
ثانيا ً :بقية الديوان:
)(٣
وال ُت ْع ُ
طونَ إالﱠ أَنْ تشا ُؤوا
 -١فال مستك َر ُھونَ ِلما َمنَعتُم
جاء بعد ) إالﱠ ( مصدر مؤول في محل جر بحرف الجر ) الباء( ،والتقدير بمش,يئتكم،
وشبه الجملة متعلقة بحال محذوف ) فقد حصر صاحب الحال بالحال(.
نوع االستثناء :مفرغ.
)(٤
فلم يَصلُ ْح لكم إالﱠ األدا ُء
ي
الجيرتين أَ َجرتُ ُموهُ
 -٢بأ ﱢ
ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
) (١الشيباني ،أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زيد ،شرح دي,وان زھي,ر ب,ن أب,ي س,لمى ،نس,خة مص,ورة ع,ن
طبعة دار الكتب١٩٤٤ ،م ،الناشر :الدار القومية للطباعة والنشر ،القاھرة١٦ ،
) (٢المرجع نفسه.١٨ ،
) (٣المرجع نفسه .٧٥ ،
) (٤شرح ديوان زھير بن أبي سلمى .٧٥ ،
٤٨

المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :األدا ُء.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(١
ُكنتَ ال ُمنَ ﱠو َر ليلةَ البَ ْد ِر
ش ٍر
 -٣لو ُكنتَ من شي ٍء ِس َوى بَ َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :سوى.
المستثنى منه :من شيء.
المستثنى :بشر ،مجرور باإلضافة .
الحكم :وجوب النصب على االستثناء ل )سوى(.
ُ )(٢
حب أح َد َ
سلُ ﱠو فؤا ٍد غي َر ُحبﱢ ِك َما يَسلو
ي عن َدهُ
ث النﱠ ْأ ُ
َ
 -٤وك ﱡل ُم ﱟ
غير :مفعول به منصوب مقدم للفعل يسلو.
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :غير.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :حبك مجرور باإلضافة.
الحكم :حسب موقعه ،فتعرب )غير( مفعول به منصوب.
وأصل التركيب :ما يسلو غير حبك
)(٣
إلى الليل إالﱠ أنْ يع ﱢر َجني ِطف ُل
 -٥ألرتَ ِحلَنْ بالفَ ِجر ثُ ﱠم ألَ ْد أبَنْ
)(٤
إال :استئنافية ،انقطع الكالم ثم استأنف.
)(٥
 -٦وھل يُن ِبتُ ال َخ ﱢ
س إالﱠ في منا ِب ِتھا النﱠ ْخ ُل
وتُ ْغ َر ُ
شيجهُ
ط ﱠي إالﱠ َو ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي استفھام(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :وشي ُجه.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل ،تأخر عن مفعوله ) الخط ﱠي (.
إالﱠ :جاء بعدھا شبه جملة )حصر الغرس في المنابت( ،حسب موقعه شبه جملة متعلقة بالفعل
تغرسُ .
)(٦
ْ
شا ِمل ْهُ
 -٧فأصبحتُ َما يَع ِرف َن إالﱠ خليقتي
س وال ﱠ
يب َ
ش ُ
وإالﱠ سوا َد الرأ ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :خليقتي.
) (١المرجع نفسه.٩٥ ،
) (٢المرجع نفسه. ٨٣ ،
) (٣شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٩٩ ،
) (٤الدامغاني ،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ﷲ العزيز.٣٥ ،
) (٥شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.١١٥ ،
) (٦المرجع نفسه٨٨ ،
٤٩

الحكم :حسب موقعه ،مفعول به منصوب.
وإالﱠ :كررت توكيداً زائدة كأنھا غير موج,ودة .وحك,م االس,م الواق,ع بع,دھا حس,ب موقع,ه،
معطوف على المستثنى األول ) خليقتي (.
)(٢
بيل َمعا ِد ُل ْه
س ﱢد َدتْ
 -٨وأقصرتُ ع ّما
َ
س َوى قص ِد ال ﱠ
تعلمين و ُ
عل ﱠي ِ
س ِ
نوع االستثناء :تقدم المستثنى على المستثنى منه.
األداة :سوى.
المستثنى منه :معادله.
المستثنى :قصد السبيل ،مجرور باإلضافة.
الحكم :وجوب نصب )سوى( ألنھا أخذت حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ (.
ُ )(٣
األرض إالﱠ أنا ِملهُ
وال قَ َدماهُ
 -٩و ُمل ِج ُمنا ما إنْ ينا ُل َقذالَهُ
َ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :قداماه.
المستثنى :أنامله.
الحكم :جواز النصب واإلتباع.
)(٤
َ
َ
صي ِد غ ﱠرةً
و ِإالﱠ تُضيﱢ ْع َھا فإِنﱠ َك قا ِتلُ ْه
 -١٠وقُلتُ :تع لﱠم أنﱠ لل ﱠ
إالﱠ :مركبة من ) إن الشرطية+ال النافية ( بدليل دخول الفاء في جوابھا )فإنك قاتله(.
)(٥
إالﱠ القُ ُ
األنساع وال ُو ُر ُك
طو ُع على
ش َوا َر لھا
ُ -١١مق َو ﱠرةٌ تَتَبا َرى ال َ
ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :القطو ُع.
الحكم :بعض النحاة عد القطوع خبراً ل )ال شوار( رفعت قطوع على اعتب,ار المح,ل كم,ا ف,ي
) (٦
قولنا :ال إله إال ﷲ ،ويجوز النصب في ھذه الصورة.
َ )(٧
 -١٢ل َمنْ َ
َعفا و َخال لَهُ ُحقُ ٌب ق ِدي ٌم
طلَ ٌل ِبرامةَ ال ي ِري ُم ؟
خال :بمعنى مضى ،وال معنى لالستثناء فيھا،وفاعلھا عھ ٌد.
)(٨
األرواح ك ّل عشيةً
فل ْم يَبق إالﱠ آ ُل خيم ُمنض ِد
 -١٣أَربت بھا
َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
) (١

) (١األندلسي ،ارتشاف الضرب ،١٣٢٢ / ٣ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع.٢٦٦ / ٣ ،
) (٢شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.١٢٥ ،
) (٣شرح ديوان زھير بن أبي سلمى .١٣٣ ،
) (٤المرجع نفسه.١٣٥ ،
) (٥المرجع نفسه.١٦٨ ،
) (٦األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٠ / ٣ ،
) (٧شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٠٦ ،
) (٨المرجع نفسه.٢١٩ ،
٥٠

المستثنى :آل.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(١
ت ال ﱢرباع ونَ ْي ِس ُر
ش َربﱠ ِة فال ﱢلوى
 -١٤وإِالﱠ َفإ ﱠنا بال ﱠ
نُ َعقﱢ ُر أُ ﱠما ِ
إالﱠ) :إن الشرطية  +ال النافية( بدليل دخول الفاء في جوابھا )فإنﱠا بالشربة(.
)(٢
على ظھرھا من نيّھا غير َمحف ِد
 -١٥جمالي ٍة لم يبق سيري ورحلتي
)(٣
نيّھا :سمتھا  ،محفد :أصل السنام وبقيته .
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :غير.
المستثنى منه :نيّھا.
المستثنى :محفد ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )غير( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( جواز النصب واإلتباع.
)(٤
 -١٦تقي نقي لم يكثر غنيمةً
بنھك ِة ذي قُربى وال بحقل ِد
)(٥
وال رھقا ً من عائ ٍذ متھو ِد
ربع لم يأت فيه مخانة
سوى ٍ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :سوى.
المستثنى منه :غنيمةً.
المستثنى :ربع ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )سوى( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( جواز النصب واإلتباع.
َ )(٦
بالمرق ِد
سبا ُع فلم تج ْد
َ -١٧غفَلَتْ فَ َخالَفَھا ال ﱢ
اإل َ
ھاب تَ َر ْكنَهُ َ
إالﱠ ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :اإلھاب.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به منصوب.
)(٧
شى ال َحوا ِد َ
ث عا ِز ٍم ُمستَ ْع ِد ِد
حازم
 -١٨لَ ْم يَ ْلقَھا إالﱠ بش ﱠك ِة
يَخ َ
ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :جاء بعد األداة شبه جملة متعلقة بحال محذوف.
)(٨
س دا ُر ُھ ُم عنﱠاُ ،مبَا َعدةً
فما األ ِحبّةُ إالﱠ ُھ ْم ،وإنْ بَ ُعدُوا
 -١٩إنْ تُم ٍ
) (١شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٠٦ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٢٠ ،
) (٣المرجع نفسه.٢٢١ ،
) (٤المرجع نفسه.٢٣٤ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٣٥ ،
) (٦شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٣٤ ،
) (٧المرجع نفسه.٢٧٧ ،
) (٨المرجع نفسه.٢٧٧ ،
٥١

نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :ھم.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع خبر.
)(١
بأعناق ِ◌ ِھم إالﱠ ال َك َرى أَ َو ُد
وما
سوا ِلفُ ُھم
َ -٢٠منﱠ ُھ ُم ال ﱠ
سي ُر فانآ َدتْ َ
ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :أود.
المستثنى :الكرى.
الحكم :تقدم المستثنى على المستثنى منه ،فوجب نصب المستثنى.
)(٢
 -٢١إنﱠي ألب َعثُ ُھم واللﱠي ُل ُم ﱠ
س َوى أنْ قلتُ  :قد َھ َجدُوا
ق
ط ِر ٌ
ولم يَنا ُموا ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :سوى.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :المصدر المؤول من )أن( وما بعدھا في محل جر باإلضافة.
الحكم :سوى تعرب حسب موقعھا وھنا منصوبة على الظرفية.
ث باقيا ً
وال خالداً إالﱠ الجبا َل الرواسيا
الحوا ِد ِ
 -٢٢أال ال أرى على َ
)(٣
ﱠ
وأيامنا مع ُدودة واللياليا
سما َء والبال َد وربﱠنا
 -٢٣وإالﱠ ال ﱠ
َ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :باقياً.
المستثنى :الجبال.
الحكم :جواز النصب واإلتباع.
)(٤
وإالﱠ :تكرار) إالﱠ ( توكيداً ألنھا زائدة ،واالسم )السماء( منصوب على االستثناء أو اإلتباع .
اإلتباع).(٤
)(٥
َم ِنيﱠتَهُ ل ّما رأوا أنﱠھا ھيا
وس ِھم
 -٢٤رأيتُ ُھ ُم لَ ْم يُ ْ
ش ِركوا ِبنُفُ ِ
ِس َوى أنﱠ حيّا ً من رواحةَ حاف ُ
ون ال َمخا ِزيا
ظوا
وكانوا أُناسا ً يَتﱠقُ َ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :الھاء في )رأيتھم(.
األداة :سوى.
ً
المستثنى :المصدر المؤول من ) ّ
أن حيّا ( في محل جر باإلضافة.
الحكم :جواز نصب )سوى( وإتباعھا.
) (١المرجع نفسه.٢٨١ ،
) (٢شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٨١ ،
) (٣المرجع نفسه.٢٨٨ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب ،١٣٢٢ / ٣ ،والسيوطي ،ھمع الھوامع.٢٦٦ / ٣ ،
) (٥شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٩٠ ،
٥٢

)(١

وللبيت رواية ب ) خال (
خال ّ
أن حيا ً :المصدر المؤول في محل نصب مفع,ول ب,ه ل )خ,ال( ،أو ف,ي مح,ل ج,ر ب )خ,ال(
على اعتبار )خال( حرف جر.
)(٢
َ
َ -٢٥
ليال قَالئ ُل ؟
ُون أھ ِلھا
وقال
ط ِربتَ
القلب:ھل د َ
ُ
لمن جا َو َرتْ إالﱠ ٍ
َ
َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق باستفھام (.
األداة :إالّ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :ليال.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مبتدأ مؤخر.
)(٣
ص ُر
لص ُ
س ْخ َ
رأي وسا َءھا ُع ُ
ق ال َمالمة ِإلـ ـال ُ
ِ -٢٦من َغي ِر ما يُ ِ
ف ٍ
غير :اسم مجرور ،وال معنى لالستثناء فيھا.
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :سخف رأي.
الحكم :حسب موقعه )سخف رأي( حال فقد حصر الحال بصاحبه.
)(٤
ج
ب امرئ ال ﱠ
سو ِء يَ َ
-٢٧وماالفَض ُل إالﱠ المرئ ِذي َحفيظ ٍة* َمتى تَ ْعفُ عن َذن ِ
لج ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة.
الحكم :حسب موقعه ،شبه الجملة متعلقة بخبر محذوف تقديره ) كائن(.
)(٥
ضنىء و َم ِنيةٌ
غائب إالﱠ كآ َخ َر شا ِھ ِد
وما
سق ٌم ُم ْ
ٌ
َ -٢٨خبا ٌل و ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :كآخر.
الحكم :حسب موقعه شبه الجملة متعلقة بآخر محذوف تقديره كائن.
)(٦
شيﱠ ُع ُذو الفُؤا ِد الھا ِدي
 -٢٩وتَنُوفَ ٍة عميا َء ال يَجتا ُزھا
إالﱠ ال ُم َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
) (١شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٢٩١ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٩٦ ،
) (٣المرجع نفسه.٣١٣ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٢٤ ،
) (٥شرح ديوان زھير بن أبي سلمى.٣٢٧ ،
) (٦المرجع نفسه.٣٣٠ ،
٥٣

المستثنى :المشي ُع.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(١
س ال ُيسأ ْل َن َغ ْي َر ِطعا ِن
 -٣٠إذا الخي ُل جالَتْ في القَنا وتَكشﱠفتْ
َعوا ِب َ
غير :مفعول به ،وھنا استثناء مفرغ مسبوق بنفي و)غير( بمعنى ) إالﱠ (.
)(٢
شتْ أحشا ُء ُك ﱢل َجبا ِن
صد ِر ِه
إذا أُر ِع َ
 -٣١فت ًى ال يُالقي ال ِق ْر َن إالﱠ ب َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة )بصدره(.
ً
الحكم :حسب موقعه ،شبه الجملة متعلقة بحال محذوف تقديره ) متقدما (.
الخالصة:
أوالً :وردت أدوات االستثناء التالية ) :إال ،غير ،سوى ،خال (.
) (٣
ثانيا ً :جاءت ) ليس ( عاملة عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
ً )(٤
ثالثا ً :جاءت ) دون ( ظرفا.
رابعا ً :جاءت ) إال ( بمعنى االستئناف مرةً واحدةً.
خامسا ً :جاءت ) سواء ( في غير معنى االستثناء.
سادسا ً :جاءت ) إالﱠ ( مركبة من ) إن الشرطية  +ال النافية ( مرتين.
سابعا ً :جاءت ) خال ( بمعنى ) مضى ( مرةً واحدةً.
ثامنا ً :كانت أنماط االستثناء كما يلي:
أ -المفرغ :أكثرھا شيوعا ً في الديوان إذ تكرر ست عشرة مرةً.
ب -تام منفي جاء خمس مرات.
ج -تقدم المستثنى على المستثنى منه مرة واحدة.
د -ورد االستثناء التام المثبت مرةً واحدةً.
 ٥.٢معلقة لبيد وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
لم يرد في المعلقة أية أداة من أدوات االستثناء عدا بيت من الشعر وردت فيه دون ظرف.
يقول الشاعر:
)(٥
ص ُر دونھا ُج ﱠرا ُمھا
ذع ُم ِنيفَ ٍة
 -١أ ْ
َج ْر َدا َء يَ ْح َ
س َھ ْلتُ وا ْنتَ َ
صبتْ ِ
كج ِ
ثانيا ً :شواھد الديوان:
َ )(٦
س َوى أ َملي فيما أمامي و َم ْرغبي
سبيلُ ُھ ْم
ِ
 -١فبَانُوا ول ْم يُ ْح ِد ْث عل ﱠي َ
) (١المرجع نفسه.٣٦٥ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٦٥ ،
) (٣شرح ديوان زھير بن أبي سلمى ٥٣ :و  ٥٥و  ٦٧و ٦٨و  ٧٠و ٧٢و  ٨١و.٨٤
) (٤المرجع نفسه٩٥ :و ٩٨و .١٣٦
) (٥العامري ،لبيد بن ربيعة ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بيروت) ،د.ت(.١٧٦ ،
) (٦المرجع نفسه .٢٦ ،
٥٤

نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :سوى.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :أملي ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )سوى( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( وھنا حسب موقعھا ) مفعول به (.
)(١
ب
كريم الثﱠنا ُح ْل ِو ال ّ
سى ِفيما أ َتى ال ﱠدھ ُر ُدونَهُ
عج ِ
ميل األُ َ
مائل ُم ِ
ش ِ
ِ
َ -٢ج ِ
دون :ظرف ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٢
س ِعي ُد
 -٣فإنﱠ ﷲَ نا ِفلَةٌ تُقاهُ
َوال يَقتالُھا إالﱠ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :سعيد.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(٣
صا ِر ُم ﱠ
الذك ُر
لو َ
ث إالﱠ ال ﱠ
اليو َم غيﱠ َرهُ
َوق ُع الحوا ِد ِ
كان َغيري ،سليمى ْ
ْ -٤
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :غيري.
)(٤
المستثنى :الصارم الذكر ) السيف القاطع (.
ً
ً
الحكم :جواز النصب واإلتباع وھنا جاء المستثنى تابعا للمستثنى منه ) مرفوعا (.
) (٥
وقد َع ّد سيبويه )إال وما بعدھا( بمنزلة ) غير ( صفة لما قبلھا وذكر البيت السابق.
)(٦
 -٥وأنتَ فَقي ٌر لم تُبَ ﱠد ْل َخ ِليفَةً
ق بَنُو َك األصاغ ُر
لح ْ
ي ول ْم يَ َ
س َوا َ
ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :سوى.
المستثنى منه :محذوف.
ي( مجرورة باإلضافة.
المستثنى :الياء الضمير في )سوا ّ
الحكم :جواز النصب واإلتباع ) ل سوى(.
)(٧
 -٦فَال تَ ْب ِغيني إنْ أ َخ ْذتَ َو ِسيقَةً
ض إالﱠ َح ُ
يث تُبغى ال َجعاف ُر
منَ ْ
األر ِ
األداة :إالﱠ.
وجاء بعدھا جملة في محل نصب حال ،وھنا حصر صاحب الحال بھا.
)(٨
َ -٧ونَ ْحنُ َو ُھ ْم مل ٌك ل ِحمي َر َع ْن َوةً
َو َما إنْ لَنا ِمنْ سا َد ٍة غير ِحمي ِر
) (١ديوان لبيد بن ربيعة .٢٨ ،
) (٢المرجع نفسه.٤٤ ،
) (٣المرجع نفسه.٥٧ ،
) (٤المرجع نفسه. ٥٧ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣٣٣ / ٢ ،
) (٦ديوان لبيد بن ربيعة.٦٦ ،
) (٧ديوان لبيد بن ربيعة . ٦٨ ،
) (٨المرجع نفسه.٧٢ ،
٥٥

نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :سادة.
األداة :غير.
المستثنى :حمير ،مجرورة باإلضافة.
الحكم :جواز النصب واإلتباع ) ل غير(.
)(١
س إالﱠ ُمت َعةٌ ُمستَعا َرةٌ
ش ُھ ِر
تُ َعا ُر فَتأتي َربﱠھا فَ ْرط أ ْ
َ -٨ھ ِل النّ ْف ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي واستفھام (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :متعةٌ.
الحكم :حسب موقعھا وھنا خبر مرفوع ل ) النفس (.
ـ ِام إالﱠ يَ َرم َر ُم و ِت َعا ُر

)(٢

ِ -٩عشتُ َد ْھراً وال يَدو ُم على األيـ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
) (٣
المستثنى :يرمر ُم وتُعا ُر ) اسما جبلين (.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(٤
األعراف إالﱠ ال ﱢديا ُر
ض
ق منھا
َ -١٠ھلَ َكتْ عا ِم ٌر فلَ ْم يَب َ
ِ
ب ِريا ِ
نوع االستثناء :تام منفي أو منقطع على اعتبار أن الديار ليس من جنس قبيلة عامر.
المستثنى منه :الھاء في )منھا(.
األداة :إالﱠ.
الحكم :إذا كان تاما ً منفيا ً جاز النصب واإلتباع وھنا شذ البيت إذ جاء المستثنى مرفوعاً ،وإن
كان االستثناء منقطعا ً وجب نصب المستثنى ،وھنا أيضا ً شاذ وال يج,وز عن,د جمھ,ور النح,اة.
ولعل الديار :فاعل للفعل يبق.
)(٥
ض ْر
عيش أبُو ُھما
أو ُم َ
ي أنْ يَ َ
 -١١تَ َمنّى ابنَتَا َ
َوھ ْل أنا إالﱠ منْ َربي َعةَ ْ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بشبه نفي استفھام(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
الحكم :جاء بعد ) إالﱠ ( شبه جملة متعلقة بخبر محذوف تقديره ) ٌ
كائن (.
◌ُ )(٦
ِبھا يَ ْو َم َح ﱡلوھا و َغ ْدواً بَال ِقع
اس إالﱠ كال ّديا ِر وأ ْھلھا
َ -١٢وما النﱠ ُ
نوع االستثناء :مفرغ مسبوق نفي.
) (١المرجع نفسه.٧٢ ،
) (٢المرجع نفسه .٧٧ ،
) (٣ديوان لبيد بن ربيعة. ٧٧ ،
) (٤المرجع نفسه.٧٧ ،
) (٥المرجع نفسه.٧٩ ،
) (٦المرجع نفسه.٨٨ ،
٥٦

األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى:كالديار.
ﱠ
الحكم :جاء بعد ) إال ( ،شبه جملة متعلقة بخبر محذوف.
)(١
سا ِط ُع
ﺿ ْو ِئ ِه
َ -١٣و َما ال َم ْر ُء إالﱠ كال ﱢ
يَ ُحو ُر َرماداً بَ ْع َد ْإذ ُھ َو َ
بو َ
شھا ِ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
الحكم :جاء بعد ) إالﱠ ( ،شبه جملة متعلقة بخبر المبتدأ )وھو يحو ُر(.
)(٢
َو َما ال َما ُل إالﱠ ُم ْع َمراتٌ َودا ِئ ُع
من ال ﱡت َقى
ض َمراتٌ َ
َ -١٤و َما ال ِب ﱡر إالﱠ ُم ْ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :مضمرات حسب موقعه ،وھنا خبر مرفوع.
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :معمرات.
الحكم :حسب موقعه ،معمرات خبر مرفوع.
)(٣
ون إالﱠ َودي َعةٌ
والبُ ﱠد يَ ْوما ً أنْ تُ َر ﱠد ال َودا ِئ ُع
َ -١٥و َما ال َما ُل واأل ْھلُ َ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :وديعة.
الحكم :حسب موقعه ،وديعة :خبر مرفوع.
)(٤
يُتَبﱢ ُر ما يَ ْبني و َ
آخ ُر را ِف ُع
اس إالﱠ َعا ِمال ِن :فَ َعام ٌل
َ -١٦و َما النّ ُ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :الناس.
المستثنى :عامالن.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا خبر مرفوع.
)(٥
 -١٧أعا ِذ َل ما يُ ْدري ِك إالﱠ تَ َ
ظنﱢيا ً
ارتَ َح َل ال ِف ْتيَانُ َمنْ ھ َو َرا ِج ُع
إذا ْ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
) (١ديوان لبيد بن ربيعة.٨٨ ،
) (٢المرجع نفسه.٨٩ ،
) (٣المرجع نفسه.٨٩ ،
) (٤المرجع نفسه.٨٩ ،
) (٥ديوان لبيد بن ربيعة.٩٠ ،
٥٧

األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :تظنيا ً ) حسب موقعه ( حصر صاحبه بالحال تظنيا ً :أي ظانا ً.
ق
ﺿ ﱠم علَي َك الما ِز ُ
َ -١٨ما أ ْنتَ إنْ ُ
)(١
) من الرجز(
ق
إالﱠ كشي ٍء عـاقَهُ ال َعوا ِئ ُ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي(.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بخبر أنت.
)(٢
 -١٩تَ َح ّم َل أ ْھل ُھا إالﱠ ِعراراً
الل
و َع ْزفا ً بَع َد ْ
أحيا ٍء ِح ِ
)(٣
العرار :صوت ذكر النعام .
نوع االستثناء :منقطع.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :أھلھا.
المستثنى:عراراً.
الحكم :وجوب النصب.
)(٤
ش ِظيﱠةً
ص ْلبَھا تحتَ ال َو ِليﱠ ِة نَا ِحال
ف بَ َراھا ال ﱠر ْح ُل إالﱠ َ
تَ َرى ُ
 -٢٠ب َح ْر ٍ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :الھاء في ) براھا (.
المستثنى :شظي ًة.
الحكم :وجوب نصب المستثنى.
)(٥
صال
 -٢١ول ْم يَتَ ﱠذكر ِمنْ َب ِقيﱠ ِة َع ْھ ِد ِه
َ
ض وال ﱡ
صال ِ
بان إالﱠ َ
من َ
س ْؤ ِ
الح ْو ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :من بقية عھده.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :صالصال.
الحكم :جواز النصب أو اإلتباع.
)(٦
َ
ريح ال َجنا ِدال
 -٢٢و َھ ْل ھ َو إالﱠ ما اب َتنَى في َحيا ِت ِه
إذا قَذفُوا فَ ْو َ
ق ال ّ
ض ِ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بشبه نفي استفھام (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
) (١المرجع نفسه.٩٩ ،
) (٢المرجع نفسه.١٠٣ ،
) (٣المرجع نفسه.١٠٣ ،
) (٤ديوان لبيد بن ربيعة.١٠٣ ،
) (٥المرجع نفسه.١١٤ ،
) (٦المرجع نفسه.١١٩ ،
٥٨

المستثنى :االسم الموصول )ما(.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع خبر.
)(١

سا
س فيھا ما إنْ يُبَيﱢنُ لل ّ
 -٢٣لَ ْي َ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه ):ما( اسم موصول.
المستثنى :جآذ ٌر.
الحكم :جواز النصب واإلتباع ،وھنا اتبع المستثنى جآذ ٌر للمستثنى منه ) ما ( اسم ليس.
) (٢
عيم ال َم َحالَةَ َزا ِئ ُل
 -٢٤أال ُك ّل شي ٍء َما َخال ﷲَ با ِط ُل
وك ﱡل نَ ٍ
األداة :ما خال.
المستثنى :ﷲ.
الحكم :وجوب النصب مفعول به للفعل ) خال (.
)(٣
سا ِئ ُل
ض ِم ْن ُھ ُم
ل َع ْم ُر َك إالﱠ أنْ ُي َخبﱠ َر َ
 -٢٥فبا ُدوا فَما أم َ
سى على األر ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :الھاء في )منھم(.
المستثنى :المصدر المؤول من )أن وما بعدھا(.
الحكم :اإلتباع أو جواز النصب على االستثناء.
)(٤
يس الج َم ْل
فاج ِز ِه
 -٢٦فإذا ُجو ِزيتَ قَ ْرﺿاً ْ
إنّما يَ ْجزي الفَتَى لَ َ
)(٥
وذكر سيبويه ھذا البيت ب ) غير (
األداة :ليس بمعنى ) إالﱠ (.
المستثنى :الجمل ،وجوب النصب على أنه خبر ل ) ليس (.
ودليل ذلك :وجب حذف اسمھا ،وھذا شرط لكي تكون ) ليس( بمعنى االستثناء.
)(٦
الجبَ ْل
أو َعلى
ب يَ ْف َر ُع أ ْط َر َ
َم ْرقَ ٍ
اف َ
 -٢٧ل ْم أَ ِق ْل إالﱠ َعلَي ِه ْ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :جاء مجرور ب )على( ) الضمير الھاء (.
الحكم :حسب موقعه.
)(٧
س ِل
ليس لَنا إالﱠ إلَي َك ِف َرا ُرنَا
َو َ
الر ْ
اس إالﱠ إلى ﱡ
أين يَ ِف ﱡر النﱠ ُ
َ -٢٨و َ
ِئ ِل إالﱠ َجآ ِذ ٌر و ِرئَا ُل

) (١المرجع نفسه.١٢٤ ،
) (٢ديوان لبيد بن ربيعة.١٣٢ ،
) (٣المرجع نفسه.١٣٦ ،
) (٤المرجع نفسه.١٤١ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣٣٣ / ٢ ،
) (٦ديوان لبيد بن ربيعة.١٤٥ ،
) (٧ديوان لبيد بن ربيعة.١٥٠ ،
٥٩

نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :فرارنا.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا اسم ليس مؤخر.
نوع االستثناء :مفرغ.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :مجرور ب )إلى(.
الحكم :حسب موقعه.
)(١
سؤبَانُ فالبُ ْر ُعو ُم
صارةَ أ ْقفَ َرتْ ِل َم َراد ِه
و َخال له ال ﱡ
َ -٢٩ج ْو ٍن ِب َ
خال :بمعنى ) فرغ ( ،وال معنى لالستثناء فيھا.
ْإذ ال تُ َر ﱢو ُح بال َعش ﱢي ِبھا ُم
الح ْم ُر األ َوا ِلفُ ِف ْي ِھ ُم
 -٣٠ال تُ ْن َ
ش ُد ُ
)(٢
َو ُم َربﱠ َ
إالﱠ فال َء َ
صيَا ُم
س ٌل
طاتٌ بال ِفنَا ِء ِ
الخ ْي ِل ِمنھا ُم ْر َ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :بھام.
المستثنى :فال َء الخيل.
الحكم :جواز النصب أو اإلتباع.
)(٣
ْ
سلَ َما
س َواري إنْ أقُو ُل ِل َج ْم ِع ِھم
ي إالﱠ أنْ يُ َحيﱠا َو َي ْ
َ -٣١و َح ﱠي ال ﱠ
على النأ ِ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :المصدر المؤول في محل نصب مفعول به حسب موقعه.
)(٤
ق ھذا الدھ ُر في ال َع ْيش َم ْن َد َما
ﺿ ﱞر أل ْھله
بالموت ُ
 -٣٢وإالﱠ َف َما َ
ولم يُ ْب ِ
إالﱠ ) :إن الشرطية  +ال النافية ( بدليل دخول الفاء في جوابھا.
)(٥
ش َم ِام
 -٣٣فَ َھ ْل ُنبﱢئتَ َعنْ أ َخ َو ْي َن َداما
على األيّام إالﱠ ا ْبنَي َ
)(٦
ابني شمام ) :اسم جبل بالعالية له رأسان يسميان ابني شمام (.
نوع االستثناء :منقطع.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :أخوين.
المستثنى :ابني شمام.
الحكم :وجوب النصب.
) (١المرجع نفسه. ١٥٤ ،
) (٢المرجع نفسه١٦٠ ،
) (٣ديوان لبيد بن ربيعة.١٩٦ ،
) (٤المرجع نفسه.١٩٨ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٠٣ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٠٣ ،
٦٠

 -٣٤وا ُ
نﱠ س َوا َءھا ُد ْھما ً َو ُجونا
سنَا َم ال ِق ْد ِر إ
بذ ْل َ
) (٢
سواء :المساواة وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٣
اب إالﱠ َعليقا
ق
س ﱢم ال ﱠ
سق َھذا و َذا و َذاك َو َعلﱢ ْ
ش َر َ
ال تُ َ
 -٣٥ا ِ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :عليقا.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به ثا ِن.
)(٤
ف ال ﱢدينا
س ْلمى خال ًء ال أكلﱢفُھا
إالﱠ المرانَةَ حتى تَ ْع ِر َ
 -٣٦يا دا َر َ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :المرانة.
ثان.
الحكم :حسب موقعه ،المرانة :مفعول به ٍ
)(٥
ون الخلَ ْل
س َرى
َخلﱠةً با ِقيَةً ُد َ
 -٣٧حالَ َ
ش ْركا ً في ال ﱡ
ف الفَ ْرقَ َد ِ
) دون ( بمعنى فوق الخلل وھي ظرف ،ومعناھا لالستثناء ضعيف.
الخالصة:
) (٦
 -١وردت )ليس( في غير معنى االستثناء.
) (٧
 -٢وردت )دون( مرتين للظرفية ،وال معنى لالستثناء فيھما.
 -٣ورد الفعل )ماخال( مرةً واحدةً.
 -٤وردت )ليس( بمعنى االستثناء مرة واحدة.
ﱠ
 -٥أكثر األدوات وروداً من أدوات االستثناء ) إال وغير وسوى (.
 -٦الغالب في )غير( أنھا في غير معنى االستثناء.
 -٧وردت )سواء( في غير معنى االستثناء.
 -٨ورد الفعل )خال( بمعنى فرغ وتف ّرغ.
 -٩وردت ) إالﱠ ( مركبة من ) إن الشرطية  +ال النافية (.
 -١٠كانت أنماط االستثناء على النحو التالي:
أ -المفرغ :أكثرھا شيوعا ً في الديوان ،إذ ورد إحدى وعشرين مرةً.
ب -التام المنفي ورد سبع مرات.
ج -التام المثبت ورد مرتين.
د -المنقطع ورد مرتين.
)(١

) (١المرجع نفسه.٢١٥ ،
) (٢المرجع نفسه.١١٥ ،
) (٣المرجع نفسه. ٢٣٦،
) (٤ديوان لبيد بن ربيعة .٢٣٩ ،
) (٥المرجع نفسه.١٤٠ ،٢٣٩ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٠٣ ،١٩٢ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٤٧ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١٠٤ ،٨٩ ،٦٧ ،٥٦ ،٤٤ :
) (٧المرجع نفسه.١٤٠ ،١٣١ ،١٠١ :
٦١

 -١٢ورد شاھد االستثناء في,ه ت,ام منف,ي والمس,تثنى مرف,وع ش,ذوذ وحكم,ه ج,واز النص,ب أو
اإلتباع والمستثنى منه مجرور.
 ٦.٢معلقة عنترة بن شداد وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
)(١
ُ
َ
مخم
 -١ما راعني إال َحمولة أھ ِلھا
و ْ
سفﱡ ﱠ
سط ال ﱢديار تَ َ
حب ال ِخ ِ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :حمولة.
الحكم :حسب الموقع ،حمولة :فاعل مرفوع.
)(٢
غ َمراتھا األبطا ُل غي َر تَ َغ ْم ُغ ِم
شتكي
ت التي ال ت ْ
حوم ِة المو ِ
 -٢في ْ
نوع االستثناء :مفرغ )مسبوق بنفي (.
األداة :غير.
المستثنى :تغمغم :مضاف إليه مجرور.
الحكم :حسب موقعه ،غير :حال منصوب.
خالصة المعلقة:
أوالً :ورد من أدوات االستثناء ) إالﱠ وغير (.
ثانياً :ورد نمط من أنماط االستثناء وھو المفرغ.
) (٣
ثالثا ً :وردت )ليس( عاملة وال معنى لالستثناء فيھا.
ثانيا ً :الديوان:
)(٤
مام
مام
وأمسى َح ْبلھا َخلَ َ
ق ال ﱢر ِ
ش إالﱠ عنْ ِل ِ
 -١نأت َك َرقا ِ
األداة :إالﱠ.
جاء بعدھا شبه جملة متعلقة بمستثنى محذوف تقديره لماما.
)(٥
ص ِل
حاج ٍز
 -٢فَرأَتيُنا ما بَ ْيننا ِمنْ
إالﱠ ال ِم َجنﱡ ونَ ْ
ض ِم ْق َ
ص ُل أ ْبيَ َ
ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
حاجز.
المستثنى منه :من
ٍ
المستثنى :المجن.
ً
الحكم :جواز النصب واإلتباع ،ولكن المستثنى جاء ھنا مرفوعا وھذا شاذ.
) (١العبسي،عنترة ب,ن ش,داد ،دي,وان عنت,رة ب,ن ش,داد ،تحقي,ق ودراس,ة :محم,د س,عيد ،المكت,ب اإلس,المي،
١٩٦٤م.١٨٨ ،
) (٢المرجع نفسه.٢١٥،
) (٣ديوان عنترة بن شداد.٢١٢ ،٢١٠ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٨٧ ،
) (٤المرجع نفسه. ٢٤٠،
) (٥المرجع نفسه.٢٥٨ ،
٦٢

) (١

ولعل ) من( زائدة ،فرفعت المجن بدل حاجز على المحل وليس اللفظ.
 -٣إِذا اﺿ َ
ش َر ِف ﱢي
ت الم ْ
صوتَ فيھ ْم
س ِم ْعتَ ال ﱠ
ص ْو ِ
َخ ِفيًّا َغ ْي َر َ
ط َر ُبوا َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :غير.
المستثنى منه :الصوت فيھم خفيا ً.
المستثنى :صوت المشرفي؛ مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )غير( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ ( وجوب النصب على االستثناء.
)(٣
سلعةً
إالﱠ له عندي بھا ِمثالھا
 -٤ولما رزأتُ أخا ِح ٍ
فاظ ِ
األداة :إالﱠ ،جاء بعدھا جملة اسمية في محل نصب صفة ل ) أخا (.
)(٤
أن ال أُري ُد من النسا ِء ِسواھا
 -٥ولئن سأ ْلتُ بذاك عبلةَ َخبﱠ َرتْ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :النساء.
األداة :سوى.
المستثنى :الضمير )ھا( في سواھا ،في محل جر باإلضافة.
الحكم :جواز نصب )سوى( أو إتباعھا.
)(٥
َ
ْ
وال تموتُ ِجيادي َو ْھ َي أغ َما ُر
ﺿ َر ْبتُ ِب ِه
س ْي َ
 -٦ال أَ ْم ِل ُك ال ﱠ
ف إالﱠ قَ ْد َ
األداة :إالﱠ.
نوع االستثناء :مفرغ.
جاء بعد )إال( جملة وقعت في محل نصب حال ،فقد حصر صاحب الحال بھا.
)(٦
ِإ َذا لَ ْم يَ ِث ْب لأل ْم ِر إالﱠ ِبقَا ِئ ِد
َ -٧ولَ ْل َم ْوتُ َخ ْي ٌر ِل ْلفَتَى ِمنْ َحيَا ِت ِه
نوع االستثناء ) :مفرغ ( مسبوق بنفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بحال محذوف تقديره مقوداً.
الحكم :حسب موقعه.
خالصة الديوان:
) (٧
أوالً :وردت )ليس( في غير معنى االستثناء.
ثانياً :أدوات االستثناء في الديوان ) إالﱠ ،غير ،سوى (.
ثالثا ً :جاءت األنماط التالية في الديوان:
أ -مفرغ ورد ثالث مرات.
ب -تام مثبت ورد مرة واحدة.
)(٢

) (١األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٠ / ٣ ،
) (٢ديوان عنترة بن شداد.٢٦٨ ،
) (٣المرجع نفسه .٣٠٨ ،
) (٤ديوان عنترة بن شداد .٣٠٨ ،
) (٥المرجع نفسه.٣٢٢ ،
) (٦المرجع نفسه.٣٣٤ ،
) (٧المرجع نفسه.٣٣٨ ،٣٣٤ ،٣١٩ ،٢٩٠ ،٢٧٦ :
٦٣

ج -تام منفي ورد مرتين.

 ٧.٢معلقة عمرو بن كلثوم:
أوالً :شواھد المعلقة:
ش ْم َ
شقَاھا
طا ُء ل ْم يَ ْت ُر َك َ
 -١وال َ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :تسع ٍة.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جنينا.
الحكم :جواز النصب أو اإلتباع على البدلية.
)(٢
الم ْج ِد إالﱠ قَ ْد َو ِلينَا
ب
فأ ﱡ
ساعي ُكلَ ْي ٌ
َ -٢و ِمنﱠا قَ ْبلَهُ ال ﱠ
ي َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي استفھام (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جملة قد ولينا.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع خبر السم االستفھام )أي(.
الخالصة:
أوالً :لم يرد من األدوات إالﱠ ) إالﱠ (.
س َع ٍة إالﱠ َج ِنينا
لھا من ِت ْ

)(١

ثانيا ً :ورد االستثناء المفرغ مرة واحدة ،كما ورد االستثناء التام المنفي مرة واحدة أيضا ً.

ثانيا ً :شواھد الديوان:
 -١ولم أ َر ِم ْث َل َھالَةَ في َم َع ﱟد
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :مثل.
المستثنى :الھالال.
الحكم :جواز النصب و اإلتباع.
ت األيّا ُم ِم ْلما ِل)ِ (٤ع ْن َدنا
 -٢فَ َما أَ ْبقَ ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :ملمال.

سنَھا إالﱠ ال ِھالال
أُ َ
شبﱢهُ ُح ْ

)(٣

س ِل
ذم أَ ْذوا ٍد ُم َح ﱠذفَ ِة النﱠ ْ
ِس َوى ِج ِ

)(٥

) (١التغلبي ،عمرو بن كلثوم ،ديوان عمرو بن كلثوم ،جمعه وحقق,ه و ش,رحه :إمي,ل ب,ديع يعق,وب ،ط ،١
دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان١٩٩١ ،م.٧٠ ،
) (2المرجع نفسه .٨١،
) (٣المرجع نفسه .٥٠ ،
) (٤ملمال :من مال :انظر :ديوان عمرو بن كلثوم .٥٤ ،
) (٥المرجع نفسه.٥٤ ،
٦٤

األداة :سوى.
المستثنى :أذوا ٍد ) جمع ذود إبل أقل من عشرة ( مجرور باإلضافة.
الحك,,م :تأخ,,ذ )س,,وى( حك,,م االس,,م الواق,,ع بع,,د) إالﱠ ( النص,,ب عل,,ى االس,,تثناء أو اإلتب,,اع عل,,ى
البدلية من الحال.
الخالصة:
أوالً :لم يرد من أدوات االستثناء إالﱠ ) إالﱠ (.
ثانياً :ورد فقط نمط واحد ھو التام المنفي ورد ذلك مرتين.
ثالثا ً :وردت ) ال يكون( لغير االستثناء في قوله:
)(١
بياج
س
َك َما تَلَفﱠ َ
وال يَ ُكونُ على أبوا ِبھا َح َر ٌ
ف ِق ْب ِط ﱡي ِب ِد ِ
وأرى أنھا فعل تام بمعنى يوجد.
) (٢
رابعا ً :وردت )ليس( عاملة عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٣
خامساً :وردت )دون( ظرفا ً وال معنى لالستثناء فيھا.
 ٨.٢معلقة الحارث بن حلزة وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
ضيَا ُء
ص ْيـ
يق فَ َ
ـ ِن ِب ُعو ٍد َك َما يَلُو ُح ال ﱢ
ش ْخ َ
ْ -١
أوقَ َد ْتھا بَ ْي َن ال َع ِق ِ
ي النﱠ َجا ُء
ـم ﱢ إذا َخفﱠ بالثﱠو ﱢ

ستَ ِعينُ َعلَى ال َھـ
َغ ْي َر أنّي قَ ْد أ ْ
غير :بمعنى ) إالﱠ (.
غي,,ر :منص,,وبة عل,,ى االس,,تثناء ،والمص,,در الم,,ؤول م,,ن ) أنّ,,ي وم,,ا بع,,دھا ( ف,,ي مح,,ل ج,,ر
باإلضافة.
ﱠ )(٥
ْ
َ -٢م ِل ٌك ُم ْق ِس ٌ
ـشي َو ِمنْ ُدو ِن ما لَ َدي ِه الثنَا ُء
ض ُل َمنْ يَ ْمـ
ِ
ط وأف َ
دون :مجرورة ب )من( ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٦
ٌ
ضة َر ْعال ُء
ت ِم َن ال َع َوا ِت ِك ما تَ ْنـ
ـھاهُ إالﱠ ُم ْبيَ ﱠ
ص ِتي ٍ
َ -٣و َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :مبيضة رعالء.
الحكم :يعرب االسم الواقع بعد )إالﱠ( حسب موقعه ،وھنا وجب الرف,ع ،ألن,ه فاع,ل ،ولكن,ه ق,د
يأتي منصوبا ً ،وھذا على غير ما قاله جمھور النحاة ،وبعضھم أجاز النصب عل,ى االس,تثناء.
)(٤

) (١المرجع نفسه.٣٠ ،
) (٢المرجع نفسه.١٠٨ ،٦٢ ،٣٤ ،
) (٣المرجع نفسه .٦٠ ،
) (٤اليشكري ،الحارث بن حل,زة ،دي,وان الح,ارث ب,ن حل,زة ،جمع,ه وحقق,ه وش,رحه :إمي,ل ب,ديع يعق,وب،
ط ،١دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان١٩٩١،م.٢١ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٦ ،
) (٦المرجع نفسه.٣٢ ،
٦٥

خالصة المعلقة:
ﱠ
ﱠ
أوالً :لم يرد من أدوات االستثناء إال أداتان ) إال وغير (.
ثانياً :وردت )دون( اسم مجرور وال معنى لالستثناء فيھا.
) (٢
ثالثا ً :وردت )ليس( عاملة عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
رابعا ً :ورد االستثناء مفرغا ً ،وحكم المستثنى إعرابه حسب موقعه ،إال أنه جاء منصوبا ً على
االستثناء ،وھذا ما أجازه قلة من النحاة.
ثانيا ً :شواھد الديوان:
)(٣
المذاھب
تعرض ألقوام سواك
 -١فَإِنﱠ َك إنْ تعرض لھم أو تسؤھم
ُ
سواك :خبر مقدم وھ,و مض,اف ،والك,اف ف,ي مح,ل ج,ر باإلض,افة ،والم,ذاھب :مبت,دأ
مؤخر أو العكس وھو األقوى .والجملة االسمية في محل جر صفة ألقوام.
األداة :سوى.
المستثنى منه :المذاھب.
المستثنى :الكاف في محل جر باإلضافة .والجملة تامة مثبتة لك,ن االس,تثناء فيھ,ا ج,اء تركيب,ا ً
مغايراً ألنماط االستثناء المعروفة فھي جملة وقعت ص,فة ألق,وام وھ,ذا م,ا يتف,ق م,ع الش,رح،
يقول ):تعرض ألقوام سواك المذاھب ( معناه )تتع,رض ألق,وام يرغب,ون عن,ك و ي,دعونك (.
) (٤

ج
إالﱠ ُم َو ﱢ
ش َكةَ النﱠ َجا بال َھ ْو َد ِ

َ -٢والقَ ْو ُم قَ ْد آنُوا َو َك ﱠل َم ِط ﱡي ُھ ْم
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :مطيھم.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :موشكة.
الحكم :وجوب نصب المستثنى.
)(٦
س
ص ِو َر ٍة
س ْف ِع ال ُخ ُدو ِد يَلُ ْحنَ ِفي ال ﱠ
 -٣ال َ
ش ْي َء ِفيھا َغ ْي ُر أَ ْ
ُ
ش ْم ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :شيء.
األداة :غير.
المستثنى :أصور ٍة ،مجرور باإلضافة.
الحكم :النصب على االستثناء أو اإلتباع.
) (١السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٥٢ – ٢٥١ / ٢ ،
) (٢ديوان الحارث بن حلزة ٢٨ ،و  ٣٧و .٣٨
) (٣ديوان الحارث بن حلزة.٤٠ ،
) (٤المرجع نفسه. ٤٠ ،
) (٥المرجع نفسه.٤٢ ،
) (٦المرجع نفسه .٤٠ ،
٦٦

)(٥

وبما أن )غير( جاءت مرفوعة في الشاھد السابق ،فلم أجد مب,رراً عن,د النح,اة لرف,ع )
غير( ،وبالتالي قد يكون نمط االستثناء في البيت السابق مفرغاً وعندھا تعرب )غي,ر( حس,ب
موقعھا ،وھنا خبر) ال( النافية للجنس ،عل,ى اعتب,ار أن )ش,يء( ل,يس مس,تثنى من,ه .أو غي,ر:
صفة لخبر محذوف متعلق بشبه الجملة في تقديره :الشيء فيھا موجود غي ُر.
س ْھ َل ال َمبَا َء ِة ْ
مخض ّراً َم َحلﱠتُهُ
َ -٤
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :جملة ) حوله حلق ( في موقع نصب حال.
الخالصة:
أوالً :وردت من أدوات االستثناء ) غير ،إالﱠ ،سوى (.
ثانياً :ورد االستثناء المفرغ مرة واحدة ،كما ورد االستثناء التام المثبت مرتين.
ثالثا ً :ورد بيت في الديوان االستثناء فيه تردد بين المفرغ والتام المنفي ،قول,ه ):ال ش,يء فيھ,ا
) (٢
غي ُر أصور ٍة (.
ق
صب ُح ال ﱠد ْھ ُر إالﱠ َح ْولَهُ َحلَ ُ
َما يُ ْ

)(١

 ٩.٢معلقة األعشى وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
)(٣
إالﱠ الّ ِذين ل ُھ ْم ِفيما أتُوا َم َھ ُل
 -١ال َيتﱠن ﱠمى َل َھا بال َقي ِظ يَ ْر َكبُھا
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :الذين.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا )الذين( اسم موصول مبني في محل رفع فاعل.
ُ )(٤
ستَ ِفي ُقون ِم ْن َھا َو ْھ َي َرا ِھنَةٌ
ت! وإنْ َع ﱡلوا وإِنْ نَ ِھلوا
 -٢ال يَ ْ
إالﱠ ِب َھا ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
ت (.
المستثنى :جملة ) بھا ِ
ت :معناھا أعطني ،تقال للمفرد والمثنى والجم,ع والم,ذكر والمؤن,ث .وھ,ذه جمل,ة إنش,ائية
بھا ِ
طلبية ،ال يجوز أن تقع موقع الحال إالﱠ إذا أُولت.
خالصة المعلقة:
أوالً :وردت من أدوات االستثناء ) إالﱠ وغير(.
) (١ديوان الحارث بن حلزة .٧٢ ،
) (٢المرجع نفسه.٤٨ ،
) (٣األعشى ،ميمون بن ق,يس ،دي,وان األعش,ى الكبي,ر ،ش,رحه وق,دم ل,ه :مھ,دي محم,د ناص,ر ال,دين ،دار
الكتب العلمية ،بيروت -لبنان٢٠٠٣ ،م.١٣٢ ،
) (٤ديوان األعشى الكبير.١٣٣ ،
٦٧

ثانياً :جاء من أنماط االستثناء نمط واحد ،وھو االستثناء المفرغ.
)(١
ثالثا ً :وردت )ليس( في غير معنى االستثناء.
ثانيا ً :شواھد الديوان:
ال
س ْفـ
 -١فَو َ
ق َد ْي ُموم ٍة تَ َغ ّو ُل بال ﱠ
ـ ِر ِقفَا ٍر إالﱠ ِم َن اآل َج ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :قفار.
المستثنى :محذوف وعلقت بشبه الجملة ) من اآلجال(.
حكم المستثنى المحذوف جواز النصب واإلتباع.
)(٣
سا ِبھا
 -٢فَ َخال ِل َذ ِل َك َما َخـال
ِمنْ َو ْق ِتھا َو ِح َ
خال :األولى بمعنى فُرغ.
خال :الثانية ما تفرغ أو مضى ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٤
ُون ِثيَا ِبھا
 -٣فَ َد َخ ْلتُ ْإذ نَا َم ال ﱠر ِقيـ
ـب فَ ِبتﱡ د َ
ُ
دون :ظرف وشبه الجملة الظرفية متعلقة بحال محذوفة ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(٥
سمتُ ُم ال نُ َع ّ
إالﱠ ِع َرا َراً ،فَ َذا ِع َرا ُر
ط ْين ُك ْم
 -٤أ ْق َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :عراراً .
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به منصوب.
)(٦
َ
ْ
ق إالﱠ القَ َ
واق ُو ْرقاً نُ ُحو ُر َھا
َو َم ْ
طا ِب ِه
ى ل ْم أَ ْل َ
صر ً
َ -٥و َما ٍء َ
ش ُھو َرةَ األط ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :القطا
األداة :إالﱠ.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به منصوب.
)(٧
َ -٦ولَ ْي ٍل ،يَقَو ُل القَ ْو ُم ِمنْ ُ
يون َو ُعو ُر َھا
ظ ُلما ِت ِه
س َوا ٌء بَ ِ
َ
ص ْي َراتُ ال ُع ِ
سواء :معناھا المساواة ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(١
س ْمسا َر َھا
الم
 -٧وأصبَ ْحتُ ال أَ ْ
اج َع ِ
ِس َوى أَنْ أُ َر ِ
ستَطي ُع ال َك َ
)(٢

) (١المرجع نفسه ١٣٣ ،و .١٣٦
) (٢المرجع نفسه.١٤٠ ،
) (٣المرجع نفسه.١٦ ،
) (٤ديوان األعشى الكبير .١٧ ،
) (٥المرجع نفسه.٨٢ ،
) (٦المرجع نفسه.٨٠،
) (٧المرجع نفسه .٨٠،
٦٨

نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :الكالم.
األداة :سوى.
المستثنى :المصدر المؤول من ) أن وما بعدھا ( في محل جر باإلضافة.
الحكم :جواز نصب )سوى( على االستثناء وجواز اإلتباع بدل من الكالم.
)(٢
اض فَلَ ﱠ
ُوف
طتْ
ب ِمنْ ُدوننَا َم ْ
ِب ِح َجا ٍ
سا َء َھا البَيَ ُ
سد ِ
َ -٨ولَقَ ْد َ
دون :اسم مجرور ،وال معنى لالستثناء فيھا.
َ )(٣
ت ﷲَ ،ما ِئ َر ٍة،
إالﱠ َعلَ ْيھا ُد ُرو ُع القَ ْو ِم وال ﱠزغفُ
 -٩لَ ْ
سنَا ِب ِعي ٍرَ ،وبَ ْي ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جملة )عليھا دروع القوم(.
الحكم :الجملة في محل جر صفة لـ )بعير(.
ُ )(٤
شفوا
ص ُدھم
َوال بَ ِقيﱠةَ إالﱠ النﱠا ُر ،فَا ْن َك َ
ي يَ ْح ُ
 -١٠قَالُوا البَ ِقيﱠةَ ،وال ِھ ْن ِد ﱡ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :النا ُر.
النار :صفة مرفوعة.
وبعض النحاة عدھا خبراً للمبتدأ في ال بقي,ة ،أو عل,ى تق,دير :وال بقي,ة موج,و ٌد لن,ا ،خب,ر )ال(
النافية للجنس.
وقد رفعت النار على اعتبار المحل كما في قولن,ا :ال إل,ه إال ﷲ .ويج,وز النص,ب ف,ي
) (٥
ھذه الصورة.
َ )(٦
ت أَ ْز َرقا
 -١١أَتَ ْينَا لَ ُھ ْم ْإذ لَ ْم نَ ِج ْد َغ ْي َر أَ ْن ِي ِھ ْم
الم ْو ِ
َو ُكنﱠا َ
صفَا ِئحاً ِم َن َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :غير.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :أنيھم ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )غير( إعراب االسم الواقع بعد )إالﱠ( حسب موقعه ،غير :مفعول به منصوب.
َ )(٧
والح َرقا
الح ْي َن
س تَ ْأ ُم ُل◌ُ ھا
ِ -١٢ت ْل َك الﱠتي َكلﱠفَ ْت َك النﱠ ْف ُ
َ
َو َما تَ َعلﱠقَتْ إالﱠ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
) (١المرجع نفسه.٧٧ ،
) (٢ديوان األعشى الكبير.١١١ ،
) (٣المرجع نفسه.١١٣ ،
) (٤المرجع نفسه.١١٣ ،
) (٥األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٠ / ٣ ،
) (٦ديوان األعشى الكبير.١١٥ ،
) (٧ديوان األعشى الكبير .١١٧ ،
٦٩

األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :الحين.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به.
ﱠ )(١
ال َغي َر أنْ ل ْم يُ َعط ِل
،وجيدُھا
َك ِجي ِد َغ َز ٍ
يان كال ّر ّمانَتَ ْي ِن ِ
 -١٣وثَ ْد ِ
غير :بمعنى )إالﱠ( ،منصوب على االستثناء.
المستثنى :المصدر المؤول في محل جر باإلضافة.
ضو ُل َھا
بالحقﱢَ ،حتّى َتبَيّنوا
َعلَى أيّنا ت ُْؤدي ال ُحقو َ
ق فُ ُ
عاطي ُك ُم َ
 -١٤نُ ِ
)(٢
وح ِفيلُ َھا
وما ِز ٍن
و َ
ش ْيبانُ ِع ْن ِدي َج ﱡمھا َ
وإِالﱠ فَ ُعو ُدوا بال ُھ َج ْي ِم َ
إالﱠ :ليست ) إالﱠ( االستثنائية بل ھي )إن الشرطية  +ال( النافية ب,دليل وج,ود الف,اء ف,ي جوابھ,ا
)فعودوا( وھو طلب.
)(٣
ضلَةٌ َغ ْي َر ِج ْلبَا ِب َھا
 -١٥تُنَا ِز ُع ِني ْإذ َخلَتْ بُ ْر َد َھا
ُمفَ ﱠ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :غير.
المستثنى منه :بردھا.
المستثنى :جلبابھا ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تأخذ )غير( حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ( جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع.
)(٤
ﺿةٌ
صبَةٌ فَأ َ َ
ت
َ -١٦ولَ ْم يَ ْب َ
س َھل ِم ْن ُھ ْم ُع ْ
َوأَ ْ
طل ﱠ ِ
ق إالﱠ َذاتُ َر ْي ٍع ُمفَا َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
ريع.
المستثنى :ذات ٍ
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل.
)(٥
ب إالﱠ ا ْعتَرا َرا
َو َما ا ْعتَ ّرهُ ال ّ
 -١٧أَح ّل ِب ِه ال ّ
ش ْي ُ
ش ْي ُب أ ْثقَالَهُ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :اعتراراً.
الحكم :حسب موقعه ،مفعول مطلق منصوب.
)(٦
 -١٨تَنُو ُ
وم إالﱠ نَھا َرا
ط التّمي َم َوتَأبَى ال ُغبُو
َ
قِ ،منْ ِس َن ِة النﱠ ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :سن ِة النوم.
) (١المرجع نفسه.١٦٢ ،
) (٢المرجع نفسه .١٥٨ ،
) (٣المرجع نفسه.٢٨ ،
) (٤ديوان األعشى الكبير .٣٧ ،
) (٥المرجع نفسه.٧٣ ،
) (٦المرجع نفسه.٧٥ ،
٧٠

األداة :إالﱠ.
المستثنى :نھارا.
الحكم :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع.
صا
َوأَ ْو َدتْ ِبقَ ِل ْب َك إالﱠ َ
ش ِقي َ

 -١٩فَ ِت ْل َك الﱠتي َح ﱠر َم ْت َك ال َمتَا َع
شقيص :قطعة ،أو الشيء القليل.
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :بقلبك.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :شقيصا.
الحكم :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع.
)(٣
والض َو َعا
وم
 -٢٠ال يَ ْ
ﱡ
سهُ
س َم ُع ال َم ْر ُء ِف ْي َھا َما يُؤنّ ُ
ِباللﱠ ْي ِل إالﱠ نَ ِئي َم البُ ِ
نوع االستثناء :منقطع.
المستثنى منه :ما يؤنسه.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :نئيم البوم ) ليس من جنس ما يؤنس (.
الحكم :وجوب نصب المستثنى.
)(٤
َ
ْ
َ
ﺿ ّر أ ْو نَف َعا
َ -٢١غ ْي ُث األَ َرا ِم ِل واأل ْيتَ ِام ُكلﱢ ِھ ُم
َل ْم تَطلَ ِع ال ﱠ
ش ْم ُ
س إالﱠ َ
جملة ضر أو نفعا :في محل نصب حال ،وصاحب الحال في األبي,ات الس,ابقة وھ,و المن,ادى
المرخم ھو َذ من ھوذة ،في قوله:
)(٥
ب
قوم ذوي حس ٍ
يا ھوذ َ إنك من ٍ
)(٦
الح ْز َم والفَنَ َعا
َ -٢٢و َج ﱠربُو ُه فَ َما َزا َدتْ تَ َجا ِربُ ُھ ْم
أَبَا قُ َدا َمةَ إالﱠ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :الحزم.
الحكم :حسب موقعھا ،مفعول به منصوب ،أو تمييز.
)(٧
باإل ْع َ
سؤا ِلكَا
َ -٢٣و َما َذا َك إالﱠ أنﱠ َكفّ ْي َك ِبال ﱠن َدى
بل ُ
تَ ُج ِ
طا ِء َق َ
ودان ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
) (٢

) (١المرجع نفسه.٩٨ ،
) (٢ديوان األعشى الكبير . ٩٨ ،
) (٣المرجع نفسه.١٠٥ ،
) (٤المرجع نفسه.١٠٧ ،
) (٥المرجع نفسه .١٠٧ ،
) (٦المرجع نفسه.١٠٧ ،
) (٧ديوان األعشى الكبير .١٢٩ ،
٧١

)(١

األداة :إالﱠ.
المستثنى :المصدر المؤول من )أن وما بعدھا(.
الحكم :حسب موقعه وھنا في محل رفع خبر.
َوقَ ْط َع َج ِدي ٍد َح ْب ُل َھا من ِحبَا ِل َكا

)(١

الح ْي َن يَ ْو َم لَ ِق ْيتَھا
َ -٢٤و َما َك َ
ان إالﱠ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :الحين.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا خبر كان منصوب.
)(٢
ـ ِه إالﱠ الﱠتي ُھ َو يَ ْق َتالُ َھا
َ -٢٥و َجا ُر َك ال يَ َت َمنﱠى َعلَ ْيـ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :التي.
الحكم :حسب موقعه) ،التي( :في محل نصب مفعول به.
َ َ )(٣
اب ا ْم ِرى ٍء ق ْد أ ِث ْم
صبَا
َ -٢٦و َما َك َ
ان َذ ِل َك إالﱠ ال ﱢ
َوإالﱠ ِعقَ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :الصﱢبا.
الحكم :حسب موقعه) ،الصبا( :خبر كان منصوب.
والواو :حرف عطف.
إالﱠ :أداة استثناء ،كررت توكيداً.
المستثنى :عقاب :خبر كان ،حكمه حكم الصبا.
)(٤
يَ َد ال ﱠد ْھ ِر إالﱠ ِع ﱠزةً َوتَ َك ﱡر َما
 -٢٧تَ ُؤ ﱡم إيَاساً ،إنﱠ َر ِبي أَبَى لَهُ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :يد الدھر.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :عزةً.
الحكم :وجوب النصب على االستثناء.
)(٥
اص َر وال ﱡث َما َما
وم
َ -٢٨و َھ ْل يَ ْ
شتَا ُ
ق ِم ْثلَ َك ِمنْ ُر ُ
َعفَتْ إالﱠ األيَ ِ
س ٍ
) (١المرجع نفسه.١٢٧ ،
) (٢المرجع نفسه.١٤٩ ،
) (٣المرجع نفسه .١٦٨ ،
) (٤ديوان األعشى الكبير .١٦٦ ،
) (٥المرجع نفسه.١٧٣ ،
٧٢

)(١

األياصر والثمام :الحشيش والتبن.
نوع االستثناء :منقطع ) ،جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه (.
المستثنى منه :رسوم ) آثار الديار (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :األياصر.
الحكم :وجوب نصب المستثنى.
)(٢
 -٢٩لَ َع ْم ُر َك َما ُ
َعلَى ال َم ْر ِء إالﱠ َعنَا ٌء ُم َعن
طو ُل ھذا ال ﱠز َمن
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :عناء.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا خبر مرفوع.
)(٣
ق إالﱠ تَ َح ﱡببا
شوقَ ٍة ال يَ ِزي ُد َھا
إلَ ْي ِه بَال ُء ال ﱠ
 -٣٠فَتَ ﱠم َعلَى َم ْع ُ
ش ْو ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :تحببا.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به ثا ٍن.
)(٤
َ
َوال قا ِئالً إالﱠ ُھ َو ال ُمتَعيﱠبَا
س ُم ِجيراً إنْ أَتَى ال َح ﱠي َخا ِئفٌ
َ -٣١ولَ ْي َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى) :ھو( ضمير منفصل في محل رفع فاعل السم الفاعل قائالً.
)(٥
سبا
الم ْر ِء َعنْ َدا ِر قَ ْو ِم ِه
ساهُ إالﱠ تَ َح ﱡ
َفلَنْ يَ ْعلَ ُموا ُم ْم َ
َ -٣٢ويَ ْب ُع ُد بَ ْيتُ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :تحسبا.
الحكم :حسب موقعه ،تحسبا :حال جامد مؤولة بمشتق تقديره ) متحسبين(.
)(٦
سبا
ش ٍر ال يُ ْع َرفُ الو ﱡد َب ْينَھم
 -٣٣إ َلى َم ْع َ
ب ال َم ْع ُروفُ إالﱠ تَنَ ﱡ
س ُ
َوال النﱠ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
) (١المرجع نفسه.١٧٣ ،
) (٢المرجع نفسه .١٩٠ ،
) (٣ديوان األعشى الكبير .٢١ ،
) (٤المرجع نفسه.٢١ ،
) (٥المرجع نفسه .٢٢ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٢ ،
٧٣

المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :تنسبا.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا حال منصوب.
َوال أُ ْع ِط ِه إالﱠ ِج َداالً و ِم ْح َربَا

صا ِل ْح َع ُد ﱠو ُك ْم
 -٣٤فَإنْ أَ ْنأ َ َع ْن ُك ْم ال أُ َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :جداالً.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا مفعول به ثا ٍن.
)(٢
ق إالﱠ أَنْ أُ َجنﱠ َويَ ْكلَبَا
ق َم ْن ِش ٍم
 -٣٥أَ َرا ِني َو َع ْمراً بَ ْينَنَا َد ﱡ
فَلَ ْم يَ ْب َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :المصدر المؤول من ) أن ّ
أجن(.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا في محل رفع فاعل.
َ -٣٦و َما ِب َھا أَنْ ال تَ ُكـو
سا َرهْ
ب َعلَى يَ َ
َن ِم َن الثﱠ َوا ِ
)(٣
ِمنْ ُدو ِن َھا بَابا ً َو َدا َر ْه
إالﱠ َھ َوا َن َكْ ،إذ َرأَتْ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ھوانك.
الحكم :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع.
)(٤
ش َوةً
ص ُدو ُر
َ -٣٧ھ ْل ُك ْنتُ ُم إالﱠ َد َوا ِر َج ُح ْ
َدفَ َعتْ َك َوا ِھ ُل َع ْن ُكم َو ُ
نوع االستثناء :مفرغ ) شبه نفي استفھام (.
األداة :إال.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :دوارج.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا خبر كان منصوب.
)(٥
ص ِر
ب ال ُم ْن ِك َر ِم ْن ُك ْم َوال
 -٣٨ال يَ ْر َھ ُ
يَ ْر ُجو ُك ُم إالﱠ نَقَى اآل ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
) (١ديوان األعشى الكبير .٢٣ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٣ ،
) (٣المرجع نفسه .٨٤ ،
) (٤ديوان األعشى الكبير .٩٠ ،
) (٥المرجع نفسه.٩٣ ،
٧٤

)(١

المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :نقى.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل للفعل يرھب.
)(١
صا
 -٣٩فَ َھ ْل أَ ْنتُ ُم إالﱠ َع ِب ْيداً ،وإ ﱠنما
تُ َع ﱡد َ
ون ُخوصا ً ِفي ال ﱢ
يق َل َوا ِم َ
ص ِد ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بشبه نفي استفھام (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :عبيداً.
الحكم :حسب موقعه ،وحقه ھنا الرفع خبر للضمير المنفص,ل أن,تم ،ولكن,ه ج,اء ھن,ا منص,وبا ً
ً ) (٢
وھذا شاذ ،وقد يكون جواز النصب ھنا على تقدير:فھل أنتم شيء إالﱠ عبيدا.
)(٣
س ُم
ستَ ِطي ُعھا
ِ -٤٠ھ َي ال َھ ﱡم ال تَ ْدنُوَ ،وال يَ ْ
اجيَاتُ ال ﱠر َوا ِ
س إالﱠ النﱠ ِ
ِم َن ال ِعي ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :من العيس.
المستثنى :الناجيات.
الحكم :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع ،ولكنھا جاءت ھنا مرفوعة ب,دل م,ن الض,مير
) (٤
في الفعل يستطيعھا.
)(٥
َوال تَ ْلقَني إالﱠ َوأَ ْنفُ َك َرا ِغ ُم
س ْط ِمن بَ ْي ِن َع ْينَ ْي َك َما ا ْن َز َوى
 -٤١فَال يَ ْنبَ ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
ھنا حصر ص,احب الح,ال بالح,ال ،فجمل,ة )وأنف,ك راغُ ,م ( بع,د ) إالﱠ ( ف,ي مح,ل نص,ب ح,ال
حسب موقعه.
)(٦
ِم َن الما ِء إالﱠ بَ ْع َد ُ
 -٤٢فَلَ ﱠما َعفَا َھا َ
شا ِربا ً
طو ِل تَ َح ﱡر ِم
س َ
ظنﱠ أَنْ لَ ْي َ
جاءت بعد )إالﱠ( جملة وقعت حاالً.
األداة :إالﱠ ،حصر صاحب الحال بھا.
الخالصة:
) (٧
أوالً :وردت )ليس( لغير معنى االستثناء.
)(٨
ثانيا ً) :سواء( وردت مرتين لغير معنى االستثناء.
)(٩
ثالثا ً :وردت )دون( مرتين للظرفية ،وال معنى لالستثناء فيھما.
رابعا ً :من أدوات االستثناء الواردة في الديوان ) إالﱠ ،غير ،سوى (.
) (١المرجع نفسه.١٠٠ ،
) (٢األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٠٥ / ٣ ،
) (٣ديوان األ عشى الكبير.١٧٨ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥١٥ / ٣ ،
) (٥ديوان األعشى الكبير.١٩٨ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٠١ ،
) (٧المرجع نفسه٤٢ :و ٥٢و ٥٤و ٥٦و ٦٠و ٦٣و ٦٥و ٦٦و ٦٨و ٦٩و ٧٣و .١١٧
) (٨المرجع نفسه.١٥٥ ،٤٤ :
) (٩المرجع نفسه.١٤٦ ،٥٩ ،٥٦ ،٤٩ ،٣٤ :
٧٥

خامسا ً :جاءت أنماط االستثناء على النحو التالي:
أ -المفرغ كان أكثر األنماط شيوعا ً في الديوان إذ ورد خمسا ً وعشرين مرة.
ب -التام المثبت ورد خمس عشرة مرة .
ج -التام المنفي ورد مرتين.
د -المنقطع ورد مرتين.
سادسا ً :وردت ) إالﱠ ( ) إن الشرطية  +ال النافية ( مرة واحدة.
سابعا ً :وردت) خال( مرتين ،بمعنى )فُرغ( مرةً ،وبمعنى )مضى( مرةً أخرى ،وال معنى
لالستثناء فيھما.
ثامنا ً :تكررت ) إالﱠ ( مرة واحدة.
 ١٠.٢معلقة النابغة الذبياني وديوانه:
أوالً :شواھد المعلقة:
بع من أح ِد
 -١وقفتُ فيھا أُصيالنا ً كي أُسا ِئلُھا
َعيّتْ َجواباً ،وما بال ﱠر ِ
)(١
الجلَ ِد
ي أليًا ما أُ َبيّنُ َھا
إالﱠ األوار ﱠ
ض بالمظلوم ِة َ
ي َ
وال ﱡنؤ َ
كالح ْو ِ
نوع االستثناء :منقطع ) تام منفي (.
المستثنى منه :أحد.
األداة :إالﱠ.
ي :وھي اآلضبة التي تشد بھا الدابة).(٢
المستثنى :األوار ﱠ
الحكم :وجوب نصب المستثنى على االستثناء.
)(٣
ُ
أح ِد
 -٢وال أرى فا ِعالً في النﱠاس يُش ِبھه
وما أحاشي من األقوام من َ
)(٤
البيت السابق كان حجة للكوفيين ودليالً لھم على أن )حاشا( فع ٌل متصرف.
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :من األقوام.
األداة :الفعل أحاشي.
المستثنى :من أح ٍد.
ً
ً
الحكم :وجوب النصب بالفع,ل أحاش,ي فتع,رب أحٍ ,د :مج,رور لفظ,ا منص,وب مح,ال عل,ى أن,ه
) (٥
مفعول به .ومعنى الفعل ھنا ال أستثني.
)(٦
قُ ْم في البريّ ِة فاحدُدھا عن الفَنَ ِد
س
َ
ليمان ْإذ قَا َل اإللَهُ لَهُ
 -٣إالﱠ ُ
نوع االستثناء :تام منفي .
المستثنى منه :األقوام.
) (١الذبياني ،النابغة ،ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق وشرح :كرم البستاني ،دار ص,ادر ،بي,روت) ،د.ت(،
)د.ت(.٣٠ ،
) (٢المرجع نفسه .٣٠ ،
) (٣المرجع نفسه.٣٣ ،
) (٤األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف.٢٨٠ – ٢٧٨ / ١ ،
) (٥األنب,,اري ،اإلنص,,اف ف,,ي مس,,ائل الخ,,الف  .٢٨٠/١،واب,,ن الحاج,,ب ،الكافي,,ة ف,,ي النح,,و– ٢٤٤ / ١ ،
.٢٤٥
) (٦ديوان النابغة.٣٣ ،
٧٦

األداة :إالﱠ.
المستثنى :سليمان.
الحكم :جواز اإلتباع على البدلية أو النصب على االستثناء.
سوطي إل ّي يَدي
 -٤ما قلتُ من سيّى ٍء مما أُتيتَ به
إذاً فال رفعتْ َ
)(١
إالﱠ َمقــالَةَ
كانَتْ َمقالتُ ُھ ْم قَ ْرعا ً َعلَى ال َك ِب ِد
ش ِقيتُ ِب َھا
أقوام َ
ٍ
نوع االستثناء :تام منفي .
المستثنى منه :سيىء.
األداة :إالّ.
المستثنى :مقالة أقوام.
الحكم :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع.
خالصة المعلقة:
أوالً :ورد من أدوات االستثناء ) إالﱠ و غير والفعل أحاشي (.
ثانياً :كانت أنماط االستثناء فيھا كما يلي:
أ -االستثناء المنقطع مرة واحدة.
ب -االستثناء التام المنفي ثالث مرات.
ثانيا ً :شواھد الديوان:
)(٢
ب
َ -١حلَ ْفتُ يَمينا ً غي َر ذي َم ْثنَ ِويّ ٍة
ظن بصاح ِ
َوال ِع ْل َم إالﱠ ُحسنُ ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
ظن.
المستثنى :حُسن ٍ
الحكم :يعرب المستثنى حسب موقعه ،وھنا خبر )ال( النافية للجنس مرفوع.
)(٣
ب
سيُوفَ ُھ ُم
ب ِفيھ ْم غي َر أنّ ُ
راع ال َكتَا ِئ ِ
َ -٢وال َع ْي َ
ب ِھنّ فُلُو ٌل ِمنْ ِق ِ
نوع االستثناء :تام منفي .
المستثنى منه :عيب.
األداة :غير.
المستثنى:المصدر المؤول من ) ّ
أن وما بعدھا ( في محل جر باإلضافة.
الحكم :تأخذ ) غير ( حك,م االس,م الواق,ع بع,د )إالﱠ( ج,واز النص,ب عل,ى االس,تثناء أو اإلتب,اع،
) (٤
وفي الحالين ھي منصوبة ،ومنھم من جعله استثنا ًء منقطعا ً فوجب نصب )غير(.
)(٥
ب
 -٣لھم شيمةٌ ل ْم يُ ْع ِط َھا ﷲُ غي َر ُھ ْم
َ
من الجو ِد ،واألحال ُم غي ُر َعوا ِز ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة:غير.
) (١المرجع نفسه.٣٦ ،
) (٢ديوان النابغة.١٠ ،
) (٣المرجع نفسه.١١ ،
) (٤المبرد ،المقتضب.٢٨٩ / ٤ ،
) (٥ديوان النابغة.١٢ ،
٧٧

المستثنى :الضمير )ھم( في محل جر باإلضافة.
الحكم :تعرب )غير( حسب موقعھا ،وھنا مفعول به منصوب.
غير :في عجز البيت السابق :خبر مرفوع لألحالم ،وال معنى لالستثناء فيھا.
)(١

ب
َ -٤م َحلتُ ُھ ْم ذاتُ اإللَ ِه ودينُ ُھ ْم
قوي ٌم فما يَ ْر ُج َ
ون غي َر ال َعوا ِق ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة:غير.
المستثنى :العواقب ،مجرور باإلضافة.
الحكم :تعرب )غير( حسب موقعھا ،وھنا مفعول به منصوب.
)(٢
منزل َ
ب
في
طعمتْ
 -٥حتى استغاثتْ
ط ْع َم نَ ْو ٍم غي َر تأوي ِ
لح َما ِ
ٍ
ِ
بأھل ال ِم ِ
نوع االستثناء :منقطع )جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى(.
قوم.
طعم ٍ
المستثنى منهٍ :
األداة :غير.
المستثنى :تأويب :مضاف إليه مجرور ،تأويب :التعب والسير.
الحكم :وجوب النصب على االستثناء.
)(٣
ق غي ُر َ
ب
ت
 -٦لم يَب َ
ق في ِحبا ِل ال ِق ّد َم ْ
طري ٍد غي ِر ُم ْنفَ ِل ٍ
سلو ِ
و ُموثَ ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة :غير.
المستثنى :طريد :مجرور باإلضافة.
الحكم :تعرب )غير( حسب موقعھا ،وھنا فاعل مرفوع.
)غير( الثانية :صفة ل ) طريد ( ،وال معنى لالستثناء فيھا.
ّ )(٤
ب
وم ْك ُرم ٍة،
إالﱠ يَ ُ
ش ّدةَ الذي ِ
ش ّد عليھم ِ
َ -٧ما من أُنا ٍ
س ذوي َم ْج ٍد َ
جاء بعد ) إالﱠ( جملة في محل جر صفة ل )أناس(.
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي ( .
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :جملة ) يش ﱡد (.
َ )(٥
ل ّما تَ ُز ْل ب ِرحا ِلنا وكأنْ ق ِد
 -٨أَ ِف َد الت َر ّح ُل غير أنّ ركابنا
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :الترحل.
األداة:غير.
) (١المرجع نفسه.١٢ ،
) (٢ديوان النابغة.١٤ ،
) (٣المرجع نفسه.١٦ ،
) (٤المرجع نفسه.٢١ ،
) (٥ديوان النابغة.٣٨ ،
٧٨

المستثنى :المصدر المؤول من ) ّ
أن وما بعدھا ( في محل جر باإلضافة.
غير :جواز النصب على االستثناء أو اإلتباع ،تأخذ حكم االسم الواقع بعد ) إالﱠ (.
)(٢
وج ْدتُ بھا شيئا ً ُ
إالﱠ ال ﱡثما َم وإالﱠ َم ْو ِق َد النّا ِر
ألوذ به
 -٩فما َ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :شيئا ً.
األداة :إالﱠ.
) (٣
المستثنى :الثمام ) نوع من النبات الدقيق (.
الحكم :جواز النصب على االستثناء واإلتباع على البدلية.
إالﱠ :مكررة.
المستثنى :موقد النار.
الحكم :جواز النصب على االستثناء واإلتباع على البدلية ،وكررت ) إالﱠ( للتوكيد وھو توكي,د
حذف).(٤
)(١

)(٥

ق
سراتُه ،ما َخال لبَانَه ل َھ ٌ
َ -١٠
األداة :ما خال.
) (٦
المستثنى :لبانه ) صدره (.
الحكم :وجوب النصب للفعل ) ما خال ( ،وھنا ) لبانه( :مفعول به منصوب.
)(٧
 -١١فآليَتُ ال آتي َك إن جئتُ ُم ْجرما ً
سوا َك ُمجا ِو َرا
وال أ ْبتَغي جاراً ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :جاراً.
األداة :سوى.
المستثنى :الضمير الكاف في )سواك ( في محل جر باإلضافة.
الحكم :جواز نصب )سوى( على االستثناء أو اإلتباع على البدلية.
)(٨
ق إالﱠ بصا ِب ِر
 -١٢تَ َجنّ ْب بني ُحنّ  ،فإنّ لقا َء ُھ ْم
كريهٌ ،وإنْ ل ْم تَل َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بمحذوف حال منصوبة.
الحكم :حسب موقعه.
)(١
ق جائ َر ْه
س عن الح ّ
وجا َرتْ به نَ ْف ٌ
 -١٣فل ّما تو ّفى ال َعق َل إالﱠ أقَ ّل◌ّ هُ
شم بالقا ِر
وفي
القوائم مث ُل ال َو ِ
ِ

) (١ابن عقيل ،بھاء الدين بن عقيل  ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عب,د
الحميد ،دار الخير) ،د.ت(. ١٩ ،
) (٢ديوان النابغة.٤٨ ،
) (٣المرجع نفسه.٥٢ ،
) (٤ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.٦٠٥ /١ ،
) (٥ديوان النابغة.٥٢ ،
) (٦ديوان النابغة .٤٢ ،
) (٧المرجع نفسه.٦٤ ،
) (٨المرجع نفسه.٦٦ ،
٧٩

نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :العقل.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :أقلّه.
الحكم :جواز النصب على االستثناء.
)(٢
 -١٤وما رأيتُ َك إالﱠ نَ َ
يو َم النﱢمار ِة ،والمأمو ُر مأمو ُر
ﺿتْ
ظرةً َع َر َ
ْ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :نظرة.
الحكم :حسب موقعه ،ويعرب ھنا ظرف زمان مفعول فيه.
)(٣
فال النّك ُر َمعروفٌ وال ال ُع ْرفُ ﺿائ ُع
 -١٥أبَى ﷲُ إالﱠ َع ْدلَهُ َو َوفا َءهُ
في البيت السابق جاء نمط االستثناء على غير أنماط االستثناء المعروفة.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :عدله ) مفعول به منصوب للفعل أبى (.
)(٤
والجملة مثبتة ،والمستثنى منه محذوف ،وقد منع النحاة ھذا النمط من االستثناء.
َخلَتْ لَ ُھ ُم من ك ّل مولى وتا ِب ِع
يبان أنّ بال َد ُھ ْم
 -١٦ليَ ْھ ِنئ بني ُذ َ
)(٥
ع
ق
س ٍد يَح ُمونھا ك ّل َ
ِس َوى أ َ
بألفَ ْي َك ﱟ
شا ِر ٍ
مي ِس ٍ
الح ودا ِر ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
المستثنى منه :من كل مولى وتابع.
األداة :سوى.
المستثنى :أسد ،مجرور باإلضافة .
الحكم :تعرب )سوى( إعراب االسم الواقع بعد ) إالﱠ( وجوب النصب على االستثناء.
)(٦
بين الخي ِر لو جاء سا ِلما ً
أبُو ُح ُج ٍر إالﱠ لَيال قَال ِئ ُل
كان َ
 -١٧فما َ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :ليال.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا ليال اسم كان مرفوع.
)(٧
صواراً
خال
 -١٨تَأبّ َد ال ترى إالّ ُ
ِب َم ْرقُ ٍ
وم عليه ال َعھ ُد ِ
) (١المرجع نفسه .٦٩ ،
) (٢المرجع نفسه.٧١ ،
) (٣ديوان النابغة.٨٢ ،
) (٤األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٢٨ – ١٥٢٧ / ٣ ،
) (٥ديوان النابغة.٨٣ ،
) (٦المرجع نفسه.٩٠،
) (٧ديوان النابغة.٩٦ ،
٨٠

نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :صواراً.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا صواراً مفعول به منصوب.
)(١
سفاهَ وإالﱠ ِذ ْك َرةً ُحل َما
إحدى بَ ِل ﱟي وما ھا َم الفُؤا ُد بھا
ْ -١٩
إالﱠ ال ّ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
المستثنى منه :محذوف.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :السفاهَ.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا حال منصوب.
إالﱠ :كررت ) إالﱠ( بحرف عطف .فحكم االسم الواقع بعدھا أيضا ً النصب على الحالية .فيكون
معنى البيت :ولم يھم الفؤاد بھا إالّ سفاھاً ،وتذكراً لرؤيتھا في المنام.
خالصة الديوان:
) (٢
أوالً :وردت )ليس( في غير معنى االستثناء.
) (٣
ثانيا ً :وردت )دون( ظرف وال معنى لالستثناء فيھا.
ثالثا ً :وردت )ما خال( مرةً واحدة.
رابعا ً :وردت أنماط االستثناء على النحو التالي:
أ -المفرغ تسع مرات.
ب -التام المثبت ثالث مرات.
ج -تام منفي أربع مرات.
د -منقطع مرة واحدة.
خامسا ً :ورد من أدوات االستثناء ) إالﱠ وغير وسوى(.
سادسا ً :وردت )غير( في غير معنى االستثناء.
سابعا ً :تكررت ) إالﱠ ( مرتين.
ثامنا ً :ورد نمط من االستثناء شاذ اً منعه النحاة مع إن الجملة مثبتة والمستثنى منه محذوف.
 ١١.٢معلقة عبيد بن األبرص وديوانه:
أو ًال :شواھد المعلقة:
)(٤
اس َمنْ ال َي ِع ُ
 -١ال يَ ِع ُ
يب
ظ الـ
ـ ﱠد ْھ ُر وال يَ ْنفَ ُع التﱠ ْل ِب ُ
ظ النﱠ ُ
يب
ب
صي َرنﱠ شَا ِنئا ً َح ِب ُ
َو َك ْم يَ ِ
س ِج ﱠياتُ َما القُلُو ِ
إالﱠ َ
) (١المرجع نفسه.١٠١ ،
) (٢المرجع نفسه ٩ :و  ١٧و  ٤٥و . ١١٦
) (٣المرجع نفسه٢٦ :و  ٥٨و  ٧٩٢و  ٨٤و .٩٣
) (٤األبرص ،عبيد ،ديوان عبيد بن األب,رص ،تحقي,ق :تش,ارلز الي,ل ،ق,دم للطبع,ة الثاني,ة ،وأع,دھا للنش,ر
وت,رجم التعليق,ات إل,ى العربي,,ة :د .محم,د ع,وني عب,د ال,,رؤوف  ،دار الكت,ب والوث,ائق القومي,ة ،مرك,,ز
تحقيق التراث ،القاھرة٢٠٠٣ ،م ،ص .٧
٨١

نوع االستثناء :تام منفي.
المستثنى منه :التلبيب.
األداة :إالﱠ.
المستثنى :سجيّات.
الحكم :جواز النصب واإلتباع.
)(١
س ِريعا ً
يب
ب َج ِد ُ
س ٌ
س ْب َ
َو ُدونَهُ َ
ص َرتْ ثَ ْعلَبا ً َ
 -٢فَأَ ْب َ
دون :ظرف ،وال معنى لالستثناء فيھا.
الخالصة:
ﱠ
ﱠ
لم يرد في المعلقة إال أداة واحدة ،ھ,ي )إال( م,ع نم,ط االس,تثناء الت,ام المنف,ي ،ووردت
)(٢
)دون( ظرفاً ،وكذا )ليس( مرة واحدة عاملة عمل كان وال معنى لالستثناء فيھا.
ثانيا ً :شواھد الديوان:
)(٣
َ
َ
َ
َ -١
خب
ق يَ ْ
يج ف َما تَ َرى
َخ ْل َ
ش ُ
ف األ ِ
ط َعنُوا ِب ُم ﱠر ِ
سنﱠ ِة غ ْي َر ِع ْر ٍ
ان ال َو ِش ِ
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة:غير.
المستثنى منه :محذوف.
ق ،مجرور باإلضافة.
المستثنى :عر ٍ
الحكم :تعرب )غير( إعراب االسم الواقع بعد ) إالﱠ( حسب موقعھ,ا ،وھن,ا )غي,ر( مفع,ول ب,ه
منصوب.
)(٤
َوبَقَايَا ِمنْ ِد ْمنَ ِة األَ ْطال ِل
ت إالﱠ َر َماداً َغ ِبيًّا
ُ -٢م ْق ِف َرا ٍ
)(٥
) إالﱠ( بمعنى )لكن(؛ ألن جنس الرماد ليس من جنس القفار.
س
س
ستْ ِمنْ ا ِإل ْقفَا ِر أ ﱠ
َد َر َ
ص َ
ِ -٣ل َم ِن ال ﱢد َيا ُر ِب َ
ي ُد ُرو ِ
اح ٍة فَ َح ُرو ِ
)(٦
س
سو َم َھا
إالﱠ أَ َواريًّا َكأ َنﱠ ُر ُ
ق ال ﱠد َوا ِة َل ِب ْي ِ
ِفي ُم ْھ َر ٍ
ق َخلَ ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالّ.
المستثنى منه :الديار.
المستثنى :أواريًّا.
الحكم :جواز النصب واإلتباع.
)(٧
ص َواتُ إالﱠ َع َوا ِزفا ً
آجا ِل
 -٤قَ ِليالً ِب َھا األَ ْ
يب َ
َعراراً ِز َماراً منْ َغيَا ِھ َ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :إالﱠ.
) (١المرجع نفسه.١٠ ،
) (٢ديوان عبيد بن األبرص .٥ ،
) (٣المرجع نفسه.١٣ ،
) (٤المرجع نفسه .٣٦ ،
) (٥المبرد ،المقتضب.٤١٤ / ٤ ،
) (٦ديوان عبيد بن األبرص.٤١ ،
) (٧المرجع نفسه.٤٧ ،
٨٢

المستثنى منه :األصوات.
المستثنى :عوازفا ً.
الحكم :وجوب النصب.
)(١
الح َما ُم َد َعا ِب ِه وال ُھ ْد ُھ ُد
َ -٥و َخال َعل ْي َھا َما يُفَ ﱢز ُع ِو ْر َد َھا
إالﱠ َ
)خال( ھنا ليست بمعنى االستثناء.
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :الحمام.
الحكم :حسب موقعه ،وھنا فاعل مرفوع.
)(٢
الج ْرد تَ ْردي بال ِر َجا ِل
صونٌ َغ ْي ُر َما الـ
ت ُ
َ -٦ما لَنَا ِفي َھا ُح ُ
ُم ْق َر َبا ِ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :غير.
المستثنى منه :حصون.
المستثنى :مجرور باإلضافة.
ﱠ
الحكم :تأخذ )غير( حكم االسم الواقع بعد ) إال( جواز النصب واإلتباع.
)(٣
َو َما َخ ْلتُ َغ ﱠم ال َجا ِر إالﱠ ِب َم ْع َھ ِدي
َ -٧و َج ْدتُ َخ ُؤونَ القَ ُو ِم َكال َع ﱢر يُتﱠقَى
نوع االستثناء :مفرغ ) مسبوق بنفي (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بمفعول خلت الثاني.
الحكم :حسب موقعه.
)(٤
شةٌ
إالﱠ ُ
الخلُو َد َولَنْ تَنَا َل ُخ ُلو َدا
َ -٨ما تُ ْبتَ َغي ِمنْ بَ ْع ِد َھ َذا ِع ْي َ
نوع االستثناء :تام منفي.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :عيشةً.
المستثنى :الخلود.
الحكم :وجوب النصب.
ً
وقد يكون استثنا ًء منقطعا ألن الخلود ليس من جنس العيش الزائل.
)(٥
اإللهَ َو َو ْج َھهُ ال َم ْعبُو َدا
َ -٩وليَ ْفنَيَنْ َھ َذا و َذا َك ِكال ُھ َما
إالﱠ ِ
نوع االستثناء :تام مثبت.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :ھذا وذاك.
) (١ديوان عبيد بن األبرص.٥٥ ،
) (٢المرجع نفسه.٦٠ ،
) (٣المرجع نفسه.٨٠ ،
) (٤ديوان عبيد بن األبرص .٨٢ ،
) (٥المرجع نفسه.٨٢ ،
٨٣

المستثنى :اإلله.
الحكم :وجوب النصب.
اح تَ ُم ﱡر ِب َھا
َ -١٠ھ ْل نَ ْحنُ إالﱠ َكأ َ ْر َو ٍ
نوع االستثناء :مفرغ ) شبه نفي استفھام (.
األداة :إالﱠ.
المستثنى منه :محذوف.
المستثنى :شبه جملة متعلقة بخبر محذوف تقديره ) مشيعون(.

سا ِد
سا ٍد َك ْ
ب َو ْ
أج َ
أج َ
تَ ْحتَ ال ﱡت َرا ِ

)(١

الخالصة:
أوالً :وردت )دون( ظرفا ً.
)(٣
ثانيا ً :وردت )ليس( في غير معنى االستثناء.
ثالثا ً) :سواء( في غير معنى االستثناء).(٤
) (٥
رابعا ً) :خال( في غير معنى االستثناء.
خامسا ً :وردت من أدوات االستثناء ) إالﱠ وغير (.
سادسا ً :أكثر أنماط االستثناء شيوعا ً في الديوان ،ھو المفرغ ،فق,د ورد س,ت م,رات ،ث,م الت,ام
المنفي ،ورد ثالث مرات ،ثم التام المثبت ،ورد مرتين.
)(٢

) (١المرجع نفسه.٨٢ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٤ ،
) (٣ديوان عبيد بن األبرص ٣٤ :و ٣٦و ٤٣و  ٦٧و  ٦٨و.٨٦
) (٤المرجع نفسه.٤٢ ،
) (٥المرجع نفسه.٥٥ ،
٨٤

الفصل الثالث
االستثناء بين المنھجين المعياري والوصفي وجھود العلماء في ذلك
 ١.٣االستثناء في ﺿوء المنھج المعياري:
المنھج لغةً :في مختار الصحاح "  ...والمنھ,اج الطري,ق الواض,ح ،ونھ,ج الطري,ق أبان,ه
وأوض,,حه ،ونھج,,ه أيض ,ا ً قطع,,ه وبابھم,,ا قط,,ع " (١).وف,,ي لس ,ان الع,,رب " :طري,,ق نھ,,ج ب ّ ,ين
واضح وھو النھج  ...والجمع نھجات ونھج ونھوج والمنھاج كالمنھج ،وأنھج الطريق وضح
ً ) (٣
واستبان وصار نھجا ً واضحا ً بيّنا ً ") .(٢قال تعالى ) :لكل جعلنا منكم شرعةً ومنھاجا (.
وف,,ي كت,,اب الكلي,,ات " :ال,,نھج ھ,,و ف,,ي االس,,تعمال الوج,,ه الواض,,ح ال,,ذي ج,,رى علي,,ه
)(٤
االستعمال ".
ّ
المنھج اصطالحا ً " :فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة من أجل الكشف عن
الحقيق,,,ة") (٥أو ھ,,,و ":الخط,,,ة الت,,,ي يرس,,,مھا الباح,,,ث لنفس,,,ه ف,,,ي ترتي,,,ب أفك,,,اره ،وتوجي,,,ه
موضوعات بحثه توجيھا ً صائباً ،وھو يتنقل من نقط ٍة إلى أخرى ،وم,ن قض,ي ٍة إل,ى تالي,ة م,ن
أجل الوص,ول إل,ى اس,تنباط األحك,ام العام,ة والنت,ائج الكلي,ة ،والخ,روج بالمب,ادئ والنظري,ات
) (٦
التي تمثل العلوم والمعارف "
المنھج المعياري:
م,ن أق,دم المن,اھج اللغوي,ة المعروف,ة ف,ي الغ,رب ،إذ ب,دأت الدراس,ات اللغوي,ة عن,دھم
معيارية مستعملين عبارة " اللغة المعيارية أو مصطلح التحكمي " ،وھو على عك,س الم,نھج
الوص,,في يبتع,,د ع,,ن وص,,ف اللغ,,ة المس,,تخدمة ف,,ي الواق,,ع الجئ ,ا ً إل,,ى اخت,,راع أمثل,,ة لغوي,,ة؛
للوصول إلى ضوابط محددة  (٧) .غير متقيد بزمان ومكان مح,ددين ،ف,التركيز يك,ون منص,با ً
على النصوص اللغوي,ة الت,ي تتع,دى األم,اكن الت,ي أخ,ذت منھ,ا ،وتط,ول الم,دة الزمني,ة الت,ي
)(٨
يُعتمد عليھا في جميع النصوص .
ويقوم المنھج المعياري على فرض القاعدة؛ أي يبدأ بالكليات منتھيا ً إلى الجزئيات نائي,ا ً ع,ن
الوصف متأوالً ما يخرج عن القواعد المصوغة بإحكام شتى لتأويالت حاكم,ا ً عليھ,ا بالش,ذوذ
) (١الرازي ،مختار الصحاح ،مادة نھج.
) (٢ابن منظور ،لسان العرب ،مادة نھج.
) (٣سورة المائدة ،اآلية .٤٨
) (٤الحسيني،أبو البقاء أيوب بن موسى الفريمي ،كتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،
تحقيق :عدنان درويش و محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ١٩٩٨م ،ص .١٤٧٥
) (٥أحمد ،نوزاد حسن ،المنھج الوصفي في كت,اب س,يبويه ،ط ،١منش,ورات جامع,ة ق,ازيونس ،بنغ,ازي-
ليبيا١٩٩٦ ،م ،ص.٣٣
) (٦أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه ،ص  ٣٣و.٣٤
) (٧أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه  ،ص.٣٠
) (٨بكر ،محمد صالح الدين مصطفى ،النحو الوصفي من خالل القرآن الك,ريم ،المطبع,ة الفني,ة ،الق,اھرة
١٩٨٦م ،ص.١٣
٨٥

والقلة إذا لم يجد لھا تأويالت تتفق معه ولو كان بعيداً أو غريبا ً.
وحينما نشأ النحو العربي نشأ نح,واً وص,فيا ً معتم,داً عل,ى االس,تقراء (٢)،لكن,ه بع,د ح,ين ص,ار
معياريا ً .فبعد وضع القواعد واألصول " توقفوا عن استقراء المادة اللغوية المستجدة فب,رزت
)(٣
اللغة الرسمية ممثلة بھذا النحو ،واعتبرت مقاييسه وقواعده فيصالً في الصحة والخطأ ".
يقول علي زوين " :ولما كان الھدف منصباً في الغالب على تعليم الناشئة وغيرھم من
المثقفين والمتخصصين رأيناھم يتجھون بالنحو وجھة تعليمي,ة ،والتعليمي,ة أداة المعياري,ة ،إذ
بواسطتھا يمكن المحافظة على المستوى الصوابي لمعيارية اللغة ثم تسرب ھذا الم,نھج ش,يئا ً
) (٤
فشيئا ً ـ تساعده عوامل أخرى ـ إلى الدرس اللغوي على مستوى التخصص البحت ".
ومن األسباب األخرى التي ح ّولت النحو العربي إلى المنھج المعياري تأثره ب,المنطق
األرسطي كما حصل لبقية العلوم في الحضارة العربية ،وھذا المنطق اھتم بالصورة أكثر من
اھتمامه بالمادة ،والتركيز في الدرس النحوي أو اللغوي يجب أن يكون منصبا ً على المادة ال
على الصورة ،وبھذا يكون الدرس اللغوي العربي قد ابتعد عن واقع اللغة كما ھو "(٥) .وم,ن
آثار المنطق في الدرس اللغوي عند العرب ھ,و الق,ول بالقي,اس والبرھ,ان والعل,ل ،وق,د ش,غل
النحاة وال سيما في القرن الراب,ع الھج,ري وم,ا ت,اله بھ,ذه المب,ادئ واعتبروھ,ا أص,والً للنح,و
)(٦
".
يقول مازن المبارك " :ولكن الذي يھمنا ھو ّ
أن النحويين حالوا تطبيق أحك,ام المنط,ق
على علمھم وقواعدھم وشتان ما بين المنطق العقلي وأحكامه الثابتة وبين األس,لوب اللغ,وي"
) ،(٧فھذا الزجاجي يرد على الذين تبعوا سيبويه في تقسيمه الكالم إلى اسم وفعل وحرف م,ن
غير أن يقدموا حجةً أو برھاناً ،يقول ... ":فإن كنتم قبلتم ذلك عنه تقليداً م,ن غي,ر برھ,ان وال
حجة ،فأنتم في عمياء وشبھة فما دعاكم إلى قبول ذل,ك من,ه وق,د علم,تم أن النح,و عل,م قياس,ي
ومسبار ألكث,ر العل,وم ال يقب,ل إالّ بب,راھين وحج,ج " (٨).ويعل,ق عل,ى ھ,ذا الك,الم عل,ي زوي,ن
بقوله ":فاألصل عند الزجاجي ھو القياس المبني على البرھ,ان والحج,ة ال االس,تقراء المبن,ي
على وصف ما تكلمت به العرب ،فلو وقع عن,ده ش,يء ل,م ت,تكلم ب,ه الع,رب قاس,ه عل,ى ش,يء
تكلمت به وصح ذلك عنده ").(٩
أما ابن جني فقد قارن بين العل,ل النحوي,ة والعل,ل الفقھي,ة ونس,بتھما إل,ى عل,ل المنط,ق
يقول" :اعلم أن علل النحويين ،وأعن,ي ب,ذلك ح,ذاقھم المتقن,ين ال ألف,افھم المستض,عفين أق,رب
إلى علل المتكلمين منھا إلى علل المتفقھين ،وذلك أنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل
)(١

) (١زوين ،علي ،منھج البحث اللغوي بين التراث ومنھج اللغة الحديث ،ط ،١سلسلة كتب شھرية ،بغداد،
١٩٨٦م ،ص.٢٣
) (٢المرجع نفسه ،ص ١٦و.١٧
) (٣المرجع نفسه.٢٤ ،
) (٤المرجع نفسه.٢٤ ،
) (٥زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث ومنھج اللغة الحديث  ٢٤ ،و  ٢٥و .٢٦
) (٦المرجع نفسه.٢٦ ،
) (٧المبارك ،مازن ،النحو العربي ،العلة النحوي,ة :نش,أتھا و تطورھ,ا ،ط  ،٣دار الفك,ر للطباع,ة والنش,ر
والتوزيع ،لبنان١٩٧١ ،م.٧٥ ،
) (٨الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد ب,ن عب,دﷲ ،إرش,اد الفح,ول إل,ى تحقي,ق الح,ق م,ن عل,م األص,ول،
طاش كبرى زاده ،أحمد بن مصطفى ،المطبعة الحلبية ،القاھرة١٩٣٧ ،م.٢١ ،
) (٩زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث.٢٦ ،
٨٦

الحال أو خفتھا على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه ").(١
ومن مظاھر المنھج المعياري في الدرس اللغوي القديم؛ أخذھم من بعض القبائل دون
األخرى ،وبخاصة ما يتعلق بالتصريف والتركيب والمفردات ،وكانت أكثر القبائل أخذاً عنھا
ق,,يس وأس,,د ث,,م ھ,,ذيل وبع,,ض كنان,,ة وبع,,ض ط,,يء (٢).وإدخ,,الھم بع,,ض مص,,طلحات الح,,ديث
كالض,,عيف والمنك,,ر والمت,,روك؛ يق,,ول عل,,ي زوي,,ن ع,,ن الض,,عيف ":م,,ا انح,,ط ع,,ن درج,,ة
الفص,,يح ،والمنك,,ر أض,,عف من,,ه وأق,,ل اس,,تعماالً بحي,,ث أنك,,ره بع,,ض أئم,,ة اللغ,,ة ول,,م يعرف,,ه،
والمتروك :ما كان قديما ً من اللغات ثم ترك واستعمل غيره ").(٣
)(٤
ومن مظاھر ھذا المنھج تقسيم النحاة الكالم ـ من حيث االستعمال ـ إلى مطرد وشاذ.
ومن مظاھره أيضا ً استخدام بعض القضايا المخالف,ة للقواع,د الت,ي قررھ,ا النح,اة كالض,رورة
) (٥
الشعرية وجر الساكن وتسھيل الھمز أو ھمز الكلمة.
االستثناء في ﺿوء المنھج المعياري:
تمثل الم,نھج المعي,اري واض,حاً ف,ي كت,اب س,يبويه ف,ي ب,اب االس,تثناء عب,ر أخ,ذه م,ن
بعض القبائل واللھجات وتركه قبائل ولھجات أخرى؛ يقول سيبويه ":ومن ذلك ما أنت بشي ٍء
إالّ شيء ال يعبأ به من قبل أن بشيء في موضع رفع في لغة تم,يم ،فلم,ا ق,بح أن تحمل,ه عل,ى
الباء صار كأنه بدل م,ن اس,م مرف,وع ،وبش,يء ف,ي لغ,ة أھ,ل الحج,از ف,ي موض,ع منص,وب،
ولكنك إذا قلت :ما أنت بشي ٍء إالّ شيء ال يعبأ ب,ه ،اس,توت اللغت,ان ،فص,ارت م,ا عل,ى أق,يس
الوجھين؛ ألنك إذا قلت :ما أنت بشيء إالّ ش,يء ال يعب,أ ب,ه فكأن,ك قل,ت :م,ا أن,ت إالّ ش,يء ال
)(٦
يعبأ به "
وفي باب االستثناء المنقطع يقول سيبويه ":ھ,ذا ب,اب يخت,ار في,ه النص,ب ،ألنﱠ اآلخ,ر
ليس من نوع األول وھو لغة أھل الحجاز ،وذلك قولك :ما فيھا أح ٌد إالّ حماراً ،جاءوا به على
معنى ولكن حماراً ،وكرھوا أن يبدلوا اآلخر من األول ،فيصير كأنه من نوع,ه ،فحم,ل عل,ى
)(٧
معنى ولكن ،وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرھم "
فسيبويه أخذ من قبيلة تم,يم وأھ,ل الحج,از ،واس,تبعد اللھج,ات والقبائ,ل األخ,رى ،ول,م
يتطرق لھا ،واألصل أن يناقش ھذا النمط في غالبية اللھجات العربية للخروج بقاع,دة عام,ة.
ولعل الرجل لم تصله شواھد من ھذا النمط في اللھجات األخرى .
وتابعه في ذلك النحاة؛ فھذا ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي يقول في الموضوع
نفسه " :االستثناء المنقطع ينقسم قسمين :قسم يتصور فيه االتص,ال مج,ازاً ،وأھ,ل الحج,از ال
يجيزون فيه إالّ النصب ،ألنه فضلة بعد تمام الكالم ،وال يجيزون في,ه الب,دل م,ن األول ،ألن,ه
ليس من جنسه ،فيكون بدل بعض من كل  .وبنو تميم يجي,زون في,ه م,ا يجي,زون ف,ي المتص,ل
من االستثناء والبدل ،ألنﱠھم لما جعلوه بالمجاز كأنﱠه بعض األول ساغ لھم فيه البدل وذلك :م,ا

) (١السيوطي ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا .٤٠٢/١ ،
) (٢زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث.٣٠ ،
) (٣المرجع نفسه ٣٠ ،
) (٤المرجع نفسه.٣٠ ،
) (٥المرجع نفسه.٣١ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب.٣١٦/٢ ،
) (٧المرجع نفسه.٣٢٠ - ٣١٩/٢ ،
٨٧

في الدار أح ٌد إال حماراً ،بالنصب على لغة أھل الحجاز ").(١
يقول السيوطي في االستثناء المنقطع ":وم,ا ب,الربع م,ن أحٍ ,د إالﱠ األوراي" ب,الخفض،
وعلم من القيود أن المتصل والمنقطع المقدم والمؤخر الموجب ال يختار فيه اإلتباع بل يج,ب
النصب في الثالثة في اللغة الشھيرة نحو " :مالھم ب,ه م,ن عل,م إال إتب,اع الظ,ن " و " وم,ا ل,ي
إالّ آل أحمد شيعة " وقوله تعالى " فشربوا منه إالّ قليالً م,نھم " وف,ي لغ,ة تم,يم يتب,ع المنقط,ع
بشرط صحة إغنائه عن المستثنى منه ،نحو :ما في الدار أحد إالّ زيد ").(٢
وكذلك فعل ابن ھشام األنصاري في كتاب قطر الندى عند حديثه عن االستثناء المنقطع.
ويعود ذلك في ظني إلى أن النحاة المتأخرين بع,د س,يبويه ق,د أخ,ذوا الم,ادة العلمي,ة من,ه ،ل,ذا
كانت معالجاتھم واحدة ،بدليل أن األمثلة تكاد تكون واحدة عندھم.
وم,,ن مظ,,اھر الم,,نھج المعي,,اري ف,,ي ب,,اب االس,,تثناء ،اس,,تعمالھم بع,,ض القض,,ايا ف,,ي
الش,عر؛ كالض,رورات الش,عرية؛ يق,ول س,يبويه ف,,ي ب,اب االس,تثناء الت,ام المنف,ي " :وتق,ول م,,ا
مررت بأح ٍد يقول ذاك إالّ عبدﷲ ،وما رأيت أحداً يقول ذاك إال زيداً ،ھ,ذا وج,ه الك,الم  .وإن
حملته على اإلضمار الذي في الفعل فقلت :ما رأيت أحداً يقول ذاك إال زي ٌد ) ورفع,ت فج,ائز
حسن  .وكذلك ما علم,ت أح,داً يق,ول ذاك إالّ زي,داً وإن ش,ئت رفع,ت ( فعرب ,ﱞي ،ق,ال الش,اعر،
وھو عدي بن زيد:
)(٣
في ليلة ال نرى بھا أحداً
يحكي علينا إالّ كواكبھا "
فاالستثناء في البيت السابق تام منفي ،وحكم االس,م الواق,ع بع,د ) إالّ ( ج,واز النص,ب
عل,ى اإلتب,اع وج,,واز النص,ب عل,ى البدلي,,ة م,ن ) أح,,داً ( ،وعل,ى ھ,ذا فكلم,,ة " كواكبھ,ا " ف,,ي
الحالين ال تكون إالّ منصوبة " كواكبَھا "  ،لكن الضرورة الشعرية في إعراب القافية ألجأت
الشاعر إلى الضمة ،وقد عده سيبويه شاھداً على م,ا ذھ,ب إلي,ه بج,واز الرف,ع ف,ي مث,ل ال,نمط
المتقدم ".قال الشنتمري " :ولو نصب عل,ى الب,دل م,ن أح,د لك,ان أحس,ن ،ألن أح,داً منف,ي ف,ي
اللفظ والمعنى والبدل منه أقوى").(٤
ويقول في موضع آخر ":وم,ن ذل,ك أيض,ا ً :ھ,ذا س,واءك ،وھ,ذا رج,ل س,واءك ،فھ,ذا بمنزل,ة
مكانك إذا جعلته في معن,ى ) ب,دلك ( وال يك,ون اس,ما ً إالّ ف,ي الش,عر .ق,ال بع,ض الع,رب :لم,ا
اضطر في الشعر جعل ه بمنزلة )غير( ،قال الشاعر وھو رجل من األنصار:
إذا قعدوا منا وال من سوائنا
ال ينطق الفحشاء من كان منھم
وقال اآلخر وھو األعشى:
وما عدلت من أھلھا لسوائكا
تجانف عن ج ّو اليمامة ناقتي
ومثل ذلك :أنت كعبدﷲ ،كأنه يقول :أنت كعبدﷲ ،أي أنت في حال كعبدﷲ ،فأجري مجرى)
بعبدﷲ ( ،إالّ أن ناسا ً من العرب إذا اضطروا في الشعر جعلوھا بمنزلة ) مث,ل ( ق,ال اآلخ,ر
وھو حميد األرقط:
فصيروا مثل كعصف مأكول
ويدلك على أن سواءك وكزيد بمنزلة الظروف ،أنك تقول :مررت بم,ن س,واءك ،وعل,ى م,ن
سواءك ،والذي كزيد فحسن ھذا كحسن من فيھا ،وال,ذي فيھ,ا أوال فحس,ن األس,ماء ھاھن,ا وال
) (١ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي.٢٦٦ /٢ ،
) (٢السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٢٥ /١ ،
) (٣سيبويه ،الكتاب.٣١٢ /٢ ،
) (١سيبويه ،الكتاب .٣١٣/٢ ،
٨٨

تكثر في الكالم ،ولو قلت :مررت بمن فاضل أو الذي صالح ك,ان قبيح,ا ً فھك,ذا مج,رى كزي,د
) (١
وسواءك"
وفي حاشية الصبان في باب االستثناء المنقطع " :ومنه قوله:
العيس
إال اليعافي ُر وإال
وبلدة ليس بھا أنيس
ُ
وقوله:
وال النبل إالﱠ المشرف ﱡي المصمم
عشية ال تغني الرياح مكانھا
وقوله:
)(٢
لنا خاطب إالﱠ السنان وعامله "
وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن
فاألبيات السابقة في ظني كانت ضرورة شعرية ألزمت القافية فيھا الشعراء ،فخالفوا
القاعدة في ھذا النمط من االس,تثناء م,ع إجم,اع النح,اة عل,ى وج,وب نص,ب المس,تثنى ،ف,ذھب
النحاة يستشھدون بھا على جواز إبداله من المس,تثنى من,ه ،وھ,ذا مظھ,ر ص,ارخ م,ن مظ,اھر
المنھج المعياري في النحو العربي.
ومن مظاھر المنھج المعياري في النحو العربي اإلجازة والمنع؛ يقول الدكتور عفيف
دمشقية ":والنحاة دارجون على ترصيع أبح,اثھم بص,يغ يت,وھم م,ن يطالعھ,ا أنھ,ا ج,رت عل,ى
ألسنة العرب أو تحت أقالمھم وصيغ أخرى يظن معھا أن واضعي اللغة من الع,رب األوائ,ل
تحرجوا أن يس,تخدموھا .وأغل,ب الظ,ن أن ھ,ذه الص,يغ وتل,ك ليس,ت إالّ ولي,دة عبقري,ة النح,اة
الذين فرض عل,يھم م,نطقھم قواع,د معين,ة فرض,وھا ب,دورھم عل,ى اللغ,ة والن,اطقين بھ,ا .وق,د
اتسمت الفئة األولى بأنھا ) مطابقة ( لقواعدھم فمھروھا بطابع اإلجازة وتكرموا على المتكلم
باستعمالھا بينما خالفت الثانية تلك القواعد ،فدمغوھا بشعار "المنع" وحظروا أن يج,ري بھ,ا
لسان المتكلم أو قلم المنشيء") .(٣فف,ي ب,اب االس,تثناء وف,ي الح,ديث عم,ا يتق,دم في,ه المس,تثنى
يقول سيبويه ":ھذا باب ما يتقدم فيه المستثنى وذلك قولك :ما فيھ,ا إالّ أب,اك أحٌ ,د ،وم,ا ل,ي إالّ
)(٥
أباك صديق  (٤)" ...ويورد الصيغ التالية:
 -١ما أتاني أح ٌد إالﱠ أبوك خي ٌر من زي ٍد.
خير من زيد.
 -٢ما مررت بأح ٍد إالﱠ عمرو ٍ
خير منه .
 -٣ما مررت بأح ٍد إالﱠ زيداً ٍ
 -٤من لي إالّ أبوك صديقا ً.
 -٥من لي إالّ زيداً صديقا ً .
 -٦من لي أحد إالّ زيداً صديق .
 -٧ما لي إالّ أبوك أح ٌد .
 -٨ما لي إالّ أبوك صديقا ً.
 -٩ما مررت بأحد إالّ أبيك خيراً منه.
) (١المرجع نفسه  .٤٠٩ – ٤٠٨ / ٢،وزوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغ,ة الح,ديث٣١ ،
– .٣٢
) (٢الصبان ،حاشية الصبان على شرح األشموني.١٤٧ / ٢ ،
) (٣دمش,,قية ،عفي,,,ف ،المنطلق,,ات التأسيس,,,ية والفني,,ة إل,,,ى النح,,و العرب,,,ي ،ط  ،١معھ,,د اإلنم,,,اء العرب,,,ي،
طرابلس ،ليبيا ،فرع لبنان ،بيروت ١٩٧٨م ،الدراسات اإلنسانية ،تحديث اللغة العربية  ،٤ص.١٨٥
) (٤سيبويه ،الكتاب ٣٣٥ / ٢ ،وما بعدھا.
) (٥دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٥ ،
٨٩

وفي باب تثنية المستثنى ) تكراره ( يقول " :ھذا باب تثنية المستثنى وذلك قول,ك ":م,ا أت,اني
)(٢
إالّ زي ٌد إالّ عمراً ،واليجوز الرفع في عمرو (١)" ...ويورد الصيغ التالية:
-١٠ما أتاني إالّ زي ٌد إالّ عمراً.
-١١ما أتاني إالّ زيداً إالّ عمر ٌو.
-١٢ما أتاني إالّ عمراً إالّ بشراً أح ٌد.
-١٣ما أتاني إالّ زي ٌد إالّ أبوعبدﷲ .
ويعلق عفيف دمشقية على ذلك قائالً:
" أوالً :المفروض في الصيغتين األوليين أنھما من قبيل تقديم المستثنى بـ ) إالّ ( .والح ﱡ
ق أنن,ا
ال ندري ما الدافع إلى حشرھما في الباب وليس فيھما شيء من التقديم "؛ ألن المفروض ف,ي
التق,,ديم أن يك,,ون عل,,ى المس,,تثنى من,,ه كم,,ا ف,,ي ) م,,ا فيھ,,ا إال أب,,اك أح ٌ ,د ( و) م,,ا ل,,ي إال أب,,اك
صديق( ،وقد تم التقديم في الص,يغتين ) (٢،١عل,ى ج,زء م,ن الك,الم ھ,و م,ن ص,فة المس,تثنى
منه .ولو أنھما أُعيدتا إلى أصلھما لكانتا كما يلي:
) ما أتاني أح ٌد خي ٌر من زي ٍد إالّ أباك ( أو ) إالّ أبوك (.
,رو( ") ،(٣إذن فأص,,ل الص,,يغتين
,ر م,,ن زي ٍ ,د إالّ عم,,راً ( أو ) إالّ عمٍ ,
و) م,,ا م,,ررت بأح ٍ ,د خيٍ ,
) (٢،١استثناء تام منفي ،وحكمھما جواز النص,ب عل,ى االس,تثناء أو اإلتب,اع ،وأرى م,ا ي,راه
عفي,,ف دمش,,قية ،وأعتق,,د أن ھ,,ذا ال,,نمط ل,,يس م,,ن أنم,,اط االس,,تثناء ف,,ي ش,,يء ،فھ,,و قص,,ر
واختصاص وال فرق بين جملة:
)ما أتاني أح ٌد خي ٌر من زيد إالّ أباك ( و )ما أتاني إالّ أبوك (.
فاألولى حصر بزيد من الخيرين االثنين ،والثانية حصر بزيد من االثنين .
ثانيا ً :ويعلق عفيف دمشقية على ذلك قائالً ":إن خصيصة االستثناء ف,ي إج,ازة الرف,ع والج,ر
قد انتفت من الصيغتين اآل ِنفتين ،واقتص,ر فيھم,ا عل,ى خصيص,ة البدلي,ة الت,ي تس,مح بھ,ا بني,ة
اللغة في صيغة االستثناء الطبيعية ،أي حين يكون الكالم منفياً والمس,تثنى من,ه م,ذكوراً ")،(٤
يقول سيبويه ":فإن قلت :ما أت,اني أحٌ ,د إالّ أب,وك خيٌ ,ر م,ن زي,د ،وم,ا م,ررت بأحٍ ,د إالّ عم,رو
خير م,ن زي,د،و ] وم,ا م,ررت بأحٍ ,د إالّ
خي,ر م,ن زي,د [ ك,ان الرف,ع والج,ر ج,ائزين،
عم,رو
ٍ
ٍ
ٍ
و َحس َُن البدل ،ألنك قد شغلت الرافع والجار ،ثم أبدلته من المرفوع والمجرور ثم وصفت بعد
ذلك ").(٥
ويتابع عفيف دمشقية قوله معلقا ً على كالم سيبويه ":ومعن,ى قول,ه ) ش,غلت الراف,ع والج,ار(،
أنك ذكرت المستثنى منه  .ومعنى قوله ) ثم أبدلته من المرف,وع والمج,رور( أن,ك جعل,ت م,ا
بعد ) إالّ ( بدالً من المستثنى منه ،وكأنك وقفت بالكالم عند المستثنى من,ه ) م,ا أت,اني أحٌ ,د (،
ﱡ
فيستش,ف
وھو أحد الوجھين اللذين تسمح بھما بنية اللغة ،أم,ا قول,ه ) :ث,م وص,فت بع,د ذل,ك (
منه أن الوصف – وھو من التوابع كما ال يخفى – لم يؤثر في تركيب الجمل,ة فبقي,ت كم,ا ل,و
) (٦
أنھا وقف بھا عند المستثنى "
) (١سيبويه ،الكتاب.٣٣٨ / ٢ ،
) (٢المرجع نفسه ٣٣٨ / ٢ ،وما بعدھا .ودمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٥ ،
) (٣دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٦ ،
) (٤دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٦ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣٣٦ / ٢ ،
) (٦دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٦ ،
٩٠

ثالثا ً "::التقديم من قبيل العناية واالھتمام بالمقدم كما يعترف س,يبويه نفس,ه ف,ي أثن,اء الكت,اب.
والمفروض أن تنصبّ العناية في صيغة مثل ) ما أتاني أح ٌد خيٌ ,ر م,ن زي,د إالّ أب,اك ( أو) إالّ
أبوك ( على عدم اإلتيان من شخص ) خير من زيد ( سوى أبي المخاصب .وھذا ما ال يتيحه
تقديم األب على الوصف وحده ،وإنما على الموصوف والوصف معاً ،أي ) ما أتاني إالّ أباك
أح ٌد خي ٌر من زيد( .أما الصيغة المطروحة )ما أتاني أح ٌد إالّ أباك ـ أو إالّ أبوك ـ خي ٌر من زيد
( ،ف,,ال تخ,,رج ع,,ن أنھ,,ا الص,,يغة الطبيعي,,ة لالس,,تثناءِ ،زي,,د عليھ,,ا الوص,,ف وكأن,,ه م,,ن قبي,,ل
االستئناف أو االستدراك المسموح بھما في الصيغ الش,فوية ،أي ك,أن الم,تكلم ق,ال ":م,ا أت,اني
أحد إالّ أباك أو إالّ أبوك – ثم وجد أن ما قال,ه ل,يس م,ا أراده فاس,تأنف ق,ائالً" ):قص,دي" أح,د
خي ٌر من زيد( ،ونقول المسموح به في الصيغ الشفوية؛ ألن المرء قد يسبقه لسانه أحيانا ً فيلفظ
واف بمرامه ويضطر إلى االستدراك ،وھذا غير جائز طبعا ً في الصيغ المكتوبة ـ
كالما ً غير
ٍ
كاف على تأليفھا ـ ألن مثل تلك الصيغ ال تخرج إلى حيز الوجود إالّ بعد
أو المقولة بعد زمن
ٍ
تدبر وتفكر ال يتيحھما االرتجال الشفوي الذي ال مجال معه لإلتق,ان إتقان,ا ً تام,ا ً حت,ى بالنس,بة
إلى كثير من فح,ول الفص,حاء وأم,راء الق,ول والبي,ان ") .(١ومم,ا يق,وي م,ا ذھ,ب إلي,ه عفي,ف
دمشقية قول أبي عثمان المازني حين قال " :والنصب عندي الوجه ،وال يكون خي,ر م,ن زي,د
صفة ألحد ،ألن المبدل منه لغو فال يوصف ،وقد أب,دلت من,ه عم,راً ،فلم,ا نص,بت عم,راً زال
) (٢
عنه اإلبدال ".
رابعا ً :علق سيبويه على الصيغة الثالثة والخامسة والسادس,ة بقول,ه ":كرھ,وا أن يق,دموا وف,ي
ً )(٣
أنفسھم شيء من صفته إال نصبا ".
ويعلق عفيف دمش,قية ق,ائالً ":الواق,ع أن ھ,ذا التعلي,ق يثي,ر الدھش,ة ،إذ كي,ف يستحس,ن
"بعض العرب" البدلية من المرفوع والمجرور ثم يصفون ،ويكرھھ,ا "بعض,ھم" اآلخ,ر ،ألن
في أنفسھم شيئا ً من صفته إالّ أن يكون " ھؤالء " و " أولئ,ك " نح,اة ب,الفطرة ؟ أال ي,دعو ك,ل
ھذا الكالم إلى التساؤل:
أ -أليس من المحتمل أن يكون النصب على االستثناء ھو األصل في كل ھذا ،ويكون ك,ل
ما عداه ضرباً من " إجازات " النحاة ؟
ب -أل,,يس م,,ن المحتم,,ل أن تك,,ون بني,,ة العربي,,ة – إذا ص,,حت الص,,يغ المطروح,,ة كلھ,,ا –
تسمح بنمطين من التعبير ،كما في الصيغتين ) ٤و ( ٥وأن كل ما جاء به النحاة فيما بع,د
) (٤
ليس إالّ من صنع تعليالتھم المنطقية ؟ "
خامسا ً " :يظھر لدى النظر في الصيغتين )٧و (٨أن أوالھما ھي الس,ائرة ف,ي االس,تعمال م,ا
دام يونس قد نقلھا عن " بعض العرب الموثوق بھم " .أم,ا الثاني,ة فتب,دو وكأنھ,ا م,ن إج,ازات
النحاة؛ بدليل قول سيبويه ":وإن شئت قلت  .(٥) "...وإلى ھنا ال يدعو األمر إلى الدھشة ،لكن
لكن ما أن نمعن النظر في تحليل الصيغتين كما ورد على لسان سيبويه حتى نرى عجباً ،فق,د
قال في األولى :فيجعلون أحداً بدالً كما قالوا :ما مررت بمثله أحد ،فجعلوه بدالً ").(٦
) (١دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٧ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب. ٣٣٦ / ٢ ،
) (٣المرجع نفسه .٣٣٧ /٢ ،
) (٤دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية.٢٠٨ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣٣٧/ ٢ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب.٣٣٧ /٢ ،
٩١

وقال ف,ي الثاني,ة ":كأن,ك قل,ت :ل,ي أب,وك ص,ديقا ً " ) ،(١فال,ذي يغل,ب عل,ى ظنن,ا أن أح,داً ف,ي
قولنا :ما مررت بمثل,ه أح,د ل,يس ب,دالً م,ن مث,ل ) إال ّ( م,ن الناحي,ة اإلعرابي,ة الميكانيكي,ة ،إذ
المفروض في البدل والمبدل منه أن يستغنى عن أحدھما ب,اآلخر ،ويبق,ى معن,ى الك,الم قائم,اً،
كقولك :مررت بزيد جارك ،فلو قلت :مررت بزيد أو قلت مررت بجارك لكان المعنى واحداً
ما دام زيد ھو الج,ار ،وق,ل الش,يء نفس,ه ف,ي ) يعجبن,ي الرج,ل خلق,ه ( ،أو ) انتص,ر الج,يش
) (٢
ضباطه وجنوده( "
وأمي ُ ,ل إل,,ى م,,ا ذھ,,ب إلي,,ه عفي,,ف دمش,,قية ف,,ي تحلي,,ل ھ,,ذه الص,,يغ ال,,واردة ف,,ي كت,,اب
سيبويه ،فما كان ھذا إالّ ضربا ً من الفلسفة والمنطق وإدخال ال,درس النح,وي ف,ي مس,ارب ال
يستقيم فيھا أبداً ،فاإلجازة والمنع في الص,يغ جعل,ت ال,درس النح,وي ينح,و منح,ى المعياري,ة،
وبالتالي إبعاد اللغة عن واقع االستعمال لھا .
ويتابع عفيف دمشقية تعليقه قائالً ):أما في ما مررت بمثله أحد ،فإنك إذا قلت :ما مررت
بمثله كان المعنى مختلفا ً عنه في قولك :ما م,ررت بأح,د ،ف,أين البدلي,ة أذن؟ وال,ذي يب,دو لن,ا،
تمشيا ً مع المنطق القائل بأن القاعدة النحوية ينبغي أن تكون في خدمة المعنى ،ھ,و ﱠ
أن ) مث,ل
( ف,ي العب,ارة الس,ابقة ليس,ت إالّ نعت,ا ً ألح,د ،ق,دّم عل,ى المنع,وت لغ,رض بالغ,ي وھ,و العناي,,ة
واالھتمام ،وحل محله وتلبّس جميع خصائصه؛ ألنه – وإن استعمل نعتاً بمعن,ى مثي,ل – اس,م
كـ ) صنو( و) ضعف ( ،وكان الكالم قبل التق,ديم ) م,ا م,ررت بأح,د مثل,ه ( وق,د م,نعھم م,ن
النظر إلى الصيغة ھذه النظرة أمران على ما نعتقد:
أ -أن النعت ال يتقدم على المنعوت في شرعھم.
ب -أن )مثل( اسم استخدم وضعاً ،وليس وصفاً في أصل الوضع.
ثم إن قولنا )ما لي إالﱠ أبوك( ،ال يكافئه في المعنى )ما لي إالﱠ أحد ( ،إالﱠ إذا اعتبرنا ) أح,داً (
بمعنى واحد ،وھذا ما ال نعتقده .فھذه اللفظة ال تفيد معنى واحد إالّ إذا أضيفت كما ف,ي ) أح,د
الناس( أو )أحد الشعراء( أو إذا جاءت في كالم منفي  .مثل )ما عندي أح,د( أو )م,ا م,ن أحٍ ,د
يق,ول ب,,ذلك( .أم,,ا فيم,ا ع,,دا ذل,,ك فلھ,,ا إش,عاع معن,,ى ھ,,و ) الن,اس ( أو) الق,,وم ( أو غي,,ر ذل,,ك.
وبرھاننا على ذلك أنك إذا قلت )ما جاءني أحد إالّ زيداً( كان أحد مستثنى من,ه ،وال يمك,ن أن
يكون المستثنى منه إالﱠ جمعاً أو اس,م جم,ع ،وإالّ لم,ا ج,از االس,تثناء من,ه .وعل,ى ھ,ذا يك,ون )
أبوك ( في ) ما لي إالّ أب,وك أح,د ( ھ,و الب,دل م,ن )أح,د( ال العك,س ،ف,ي أح,د وجھ,ي ص,يغة
االستثناء ،وقد ق ّدم عل,ى المس,تثنى من,ه لغ,رض بالغ,ي ،ألن أص,ل الص,يغة ) م,ا ل,ي أحٌ ,د إالّ
أبوك ( .ثم إن قياس )ما لي إالّ أبوك صديقا ً (عل,ى ) ل,ي أب,وك ص,ديقا ً ( و )م,ن ل,ي إالﱠ أب,وك
صديقاً ( إذا ج,اء مطابق,ا ً م,ن حي,ث أن ) ص,ديقا ً ( يفي,د حال,ة ك,ون ) األب ( ك,ذلك ف,ي ھ,ذه
الصيغ الثالث – على الرغم من ميلنا إلى االعتقاد بأنه أقرب إلى أن يكون نوعا ً من تميي,ز
– فإن,ه ال ينطب,,ق عل,,ى الص,,يغة التاس,عة )م,,ا م,,ررت بأح,,د إال أبي,ك خي,,راً من,,ه ( لألس,,باب
التالية:
ً
أ -إن اعتب,,ار )خي,,را( ح,,االً م,,ن )أبي,,ك( ال تس,,مح ب,,ه س,,وى ميكانيكي,,ة اإلع,,راب ،فھ,,ذه
)الحال( يتنازعھا في المعنى )أحد( من ناحية ،و) األب ( من ناحية أخرى ،ألن في
) خير منه ( مفاضلة ،والمفاض,لة غي,ر ممكن,ة م,ن ط,رف واح,د ،كم,ا أن م,ن غي,ر
) (١المرجع نفسه.٣٣٧ / ٢ ،
) (٢دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية ٢٠٨ ،و .٢٠٩
٩٢

الممكن اعتبار )أبيك( صاحب الحال .
ب -إن إجراء البدلية على ) أبيك ( سائغة إعرابيا ً في حال الوقوف بالكالم عنده ،وعدم
تج,,اوزه إل,,ى م,,ا اعتب,,روه فض,,لة ) خي,,راً من,,ه ( وھ,,و ف,,ي اعتقادن,,ا ج,,زء ال يتج,,زأ م,,ن
العبارة.
ّ
ج _ نميل إلى االعتقاد بأن العبارة ال يجوز أن تكون صيغتھا إال )م,ا م,ررت بأح,د إال
أبوك خي ٌر من,ه ( ،فتك,ون )إالّ ( للحص,ر ،ومعناھ,ا اختص,اص ) األب ( بتف,وق الج,ودة
) (١
فيه على كل من عداه من الناس ".
سادسا ً " :إذا أمعنا النظر في الصيغتين )  ( ١١ ،١٠الحظنا ما يلي:
 -١إذا ك,ان المقص,,ود بھم,,ا ) م,,ا أت,اني غيُ ,ر زي,,د إالّ عم,,راً ( أو )م,ا أت,,اني غي,,ر زيٍ ,د إال
عم,,ر ٌو ( وھ,,ذا م,,ا نمي,,ل إلي,,ه م,,ع ت,,رجيح الص,,يغة الثاني,,ة فلم,,اذا يلج,,أ الم,,تكلم إلTTى
الصيغتين المذكورتين؟
 -٢أغلب الظن أن ما جعل النح,اة يجي,زون مث,ل تين,ك الص,يغتين أنھ,م اعتب,روا )غي,ر(
بمعنى ) إالّ ( ويقوي ظننا تعليق سيبويه بيت الكميت:
وما لي إال ﷲ ُ غي َرك ناص ُر
رب غي ُره
فما لي إال ﷲ ُ ال ّ
ً ) (٢
بأن )غيرك( بمنزلة )إال زيدا( ،وإن كان حين أورد قول حارثة بن بدر ال ُغ ّداني:
يا كعب لم يبق منا غير إجال ِد
يا كعب صبراً على ما كان من حدث
)(٣
كراح ٍل رائح أو باك ٍر غا ِد "
إال بقيّاتُ أنفاس نُحشرجـــھا
عد سيبويه )غير( في البيت السابق بمعنى )مثل( أو بمنزلة )مثل( يقول " كأنك قل,ت :ل,م يب,ق
من,,ا مث,,ل إج,,الد إالّ بقي,,ات أنف,,اس " وال يوج,,د س,,بب واح,,د ك,,ي يق,,در س,,يبويه ھ,,ذا المعن,,ى ف,,ي
)غير( ،فكالم الشاعر واضح ال يحتاج إلى تأويل فتكون غي,ر بمعن,ى )إالّ( ،وبقي,ات مرفوع,ة
على إنھا بدل من غير).(٤
ويتابع عفيف دمشقية معلقاً ]:ومن المؤسف أن سيبويه جعل من ھذا الباب قول الفرزدق:
دا ُر الخليفة إالّ دا ُر مروان
ما بالمدينة دا ٌر غي ُر واحد ٍة
إذا أنشد البيت برفع )غير(؛ ألنھ,م ) ألنھ,م جعل,وا )غي,ر( ص,فة بمنزل,ة )مث,ل( .وم,ن جعلھ,ا
بمنزلة االستثناء لم يكن له ب ﱞد من أن ينصب أحدھما().(٦)[ (٥
وأكتفي بھذا القدر من تعليق عفيف دمشقية على تلك الصيغ وعلى ما ذھب إليه سيبويه .
إذن فالمعيارية واضحة وضوح الشمس ف,ي مث,ل ھ,ذه الص,يغ الت,ي يجي,زون بعض,ھا،
ويمنعون بعضھا اآلخر ،وعدوا المن,ع واإلج,ازة وكأنھم,ا م,ن طبيع,ة اللغ,ة ،واللغ,ة ع,ن ھ,ذا
بعيدة كل البعد ،فھي كائن حي ينمو ويتطور على األلسنة وفي االستخدام ،وليس كونھا أمثل,ة
مصنوعة أو كالم متخيل بعيد كل البعد عن واقع االستعمال لھذه اللغة .
والواضح أيضا ً فيما تقدم من تعليق عفيف دمشقية كذلك التقدير واالفتراض ،وتوجي,ه
الكلم,,ات توجيھ,ا ً إعرابي ,ا ً ،تفق,,د بموجب,,ه الجمل,,ة أو الجم,,ل تكافؤھ,,ا ال,,داللي فتخ,,رج م,,ن حي,,ز
) (١دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية ٢٠٩ ،و ٢١٠و.٢١١
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٣٩ / ٢ ،
) (٣دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية ٢١١ ،و .٢١٢
) (٤المرجع نفسه.٢١٢ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣٤١ / ٢ ،
) (٦دمشقية ،المنطلقات التأسيسية والفنية٢١٢ ،
٩٣

المعقول والمفھوم إلى حيز الالمعقول والالمفھوم ،فتستحيل بذلك أنماطا ً م,ن الكلم,ات رتب,ت
)(١
ترتيباً معتمداً لغرض اإلعراب فتختلط على أذھان السامعين.
ومن مظاھر المنھج المعياري القول بالعلة؛ يقول علي أب,و المك,ارم ":وأول م,ا يلح,ظ
في ھذا المجال اتسام العلة النحوي,ة ـ ف,ي تص,ور النح,اة وإنت,اجھم مع,ا ً ـ بالض,رورة .فوج,ود
العلة خلف الظواھر اللغوية ،ووراء القواعد النحوية أمر محتوم ال ريب فيه ،وغاي,ة الباح,ث
النحوي ليس بلورة العالقات المختلفة التي تص,وغ الظ,واھر ف,ي قواع,د تح,دد أبعادھ,ا ،وإنم,ا
ھدفه األساس,ي ھ,و اكتش,اف العل,ة الم,ؤثرة ف,ي الظ,واھر ،ث,م بن,اء القاع,دة عليھ,ا ،فالعل,ة إذن
س,ابقة ف,,ي الوج,,ود عل,ى ك,,ل م,,ا ھ,,و موج,ود م,,ن الظ,,واھر والقواع,د جميع,,ا ،ومعن,,ى ھ,,ذا أن
القواعد النحوية ال تص,در ع,ن إلم,ام ب,الظواھر اللغوي,ة ،وال تھ,دف إل,ى اإلحاط,ة بھ,ا ،وإنم,ا
تنبني على ما يتصوره النحاة من علة ،أو علل تؤثر ف,ي ھ,ذه الظ,واھر ،وتقص,د إل,ى الكش,ف
) (٢
عنھا ".
ونجد ذلك ماثالً في اإلنصاف؛ إذ اختلف النحاة في العامل في نصب المستثنى ،فم,نھم
م,,ن ق,,ال العام,,ل ھ,,و "إالّ" لمقامھ,,ا مق,,ام الفع,,ل أس,,تثني؛ يق,,ول أب,,و البرك,,ات األنب,,اري ":أم,,ا
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :الدليل على أن " إالّ " ھي العامل ،ألن ) إالّ ( قامت مق,ام الفع,ل
أس,تثني ،أال ت,,رى أن,ك إذا قل,,ت :ق,,ام الق,وم إالّ زي,,داً ،ك,,ان المعن,ى في,,ه أس,,تثني زي,داً ول,,و قل,,ت
أس,,تثني زي,,داً لوج,,ب أن تنص,,ب ،فك,,ذلك م,,ع م,,ا ق,,ام مقام,,ه ") .(٣وق,,د ذھ,,ب الكوفي,,ون إل,,ى
االستدالل على أن ) إالّ ( ھي العامل في نصب المستثنى ،قولھم ّ
إن الفعل المتقدم ف,ي الجمل,ة
ليس ھو العامل وساقوا على ذل,ك ق,ولھم :الق,وم أخوان,ك إالّ زي,داً ،فل,يس ف,ي ھ,ذا المث,ال فع,ل
البتة إضافة إلى كون الفعل ) قام ( في المثال األسبق فعالً الزما ً غير متع ٍد).(٤
ويسرف الفراء في التأويل في عامل نصب المستثنى ،يقول أبو البرك,ات األنب,اري":
أما الفراء فتمسك بأن قال :إنما قلنا إنه منص,وب ب,ـ) إالّ(؛ ألن األص,ل فيھ,ا " ّ
إن" و"ال" فزي,د
اسم إن ،وال :كفت من الخبر ،ألن التأويل :إن زيداً لم يق,م ،ث,م خفف,ت ّ
إن وأدغم,ت ف,ي " ال "
وركبت معھا فصارتا حرفا ً واحداً ،كما ركبت لو مع ال وجعال حرفاً واحداً ،فلما ركبوا " ّ
إن
"م,ع " ال " أعملوھ,,ا عمل,,ين :عم,,ل " إنّ " فنص,,بوا بھ,ا ف,,ي اإليج,,اب ،وعم,,ل" ال " فجعلوھ,,ا
عطفا ً في النفي ،وصارت بمنزلة " حتى " ،فإنّھ,ا لم,ا ش,ابھت ح,رفين :إل,ى وال,واو ،أجروھ,ا
في العمل مجراھما ،فخفض,وا بھ,ا بتأوي,ل " إل,ى " وجعلوھ,ا ك,الواو ف,ي العط,ف ،ألن الفع,ل
يحسن بعدھا كما يحسن بعد الواو ،أال ترى أنك تقول :ض,ربت الق,وم حت,ى ض,ربت زيٍ ,د ،أي
حتى انتھيت إلى زيد ،وضربت القوم حتى زيداً ،أي حتى ضربت زيداً ،فكذلك ھاھن,ا " إالّ "
ل ّما ُركبت من حرفين أجريت في العمل مجراھا على ما بينا ").(٥
وأرى أن ما ذھب إليه الفراء تأويل ال يقوم على أساس ،فمن الذي كان ف,ي ذھن,ه م,ن
الع,رب م,,ا ك,,ان ف,,ي ذھ,,ن الف,,راء م,,ن تأوي,,ل ،وم,,ن أدرى الع,,رب األوائ,,ل باس,,تعمال ح,,روف
العطف والجر ومعانيھا وعمل ّ
إن في النصب ؟
إن ما ذھب إليه الف,راء ق,د أخ,ذ ال,درس النح,وي مم,ا وض,ع ل,ه باألص,ل ،وھ,و تق,ويم
) (١زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،ص  ٣٠و .٣١
) (٢أبوالمكارم ،علي ،تقويم الفكر النحوي ،دارالثقافة ،بيروت  -لبنان١٩٨٠ ،م ،ص  ١٢٣و .١٢٤
) (٣األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف.٢٤٣ / ١ ،
) (٤المرجع نفسه. ٢٤٤ / ١ ،
) (٥األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف .٢٤٤ / ١ ،
٩٤

اللس,ان واألخ,,ذ بي,,د الناش,,ئة إل,ى مجموع,,ة م,,ن الرياض,,يات الذھني,ة الت,,ي ال عالق,,ة لھ,,ا باللغ,,ة
وصار ھ,ذا ال,درس مليئ,ا ً ب,الغموض واإلبھ,ام ،فھ,ذا أب,و البرك,ات األنب,اري ي,رد عل,ى الف,راء
إن األص,ل فيھ,ا " ّ
بقوله ]":وأن ق,ول الف,راء ّ
إن " و" ال " ث,م خفف,ت " إن " وركب,ت م,ع ال [
فمجرد دعوى يفتقر إل,ى دلي,ل ،وال يمك,ن الوق,وف علي,ه إال ب,وحي وتنزي,ل ،ول,يس إل,ى ذل,ك
سبيل ") .(١أما البصريون فقد زعموا أن الفعل ھو العامل في نصب المستثنى حت,ى وإن ك,ان
ھذا الفعل الزماً ،فقد قوي بـ ) إالّ( فتع ّدى إلى المستثنى كما تع ّدى الفعل بحروف الجر ،لك,ن
الفرق بين إالّ وحروف الجرّ ،
أن ھذه الح,روف عامل,ة و"إالّ "غي,ر ذل,ك؛ ألنھ,ا ح,رف داخ,ل
على االسم والفعل المضارع خصوصاً ،لذا بطل عملھا لعدم ج,واز ھ,ذا العم,ل ف,ي أح,دھما .
) (٢

وتفسير ذلك أن ما ذھب إليه البص,ريون غاي,ة ف,ي الفلس,فة والتأوي,ل ،وإدخ,ال ال,درس
النحوي في متاھات ال طائل منھا ،وأخذه إلى غير ما وضع له باألصل.
ھذه مالمح المنھج المعياري في باب االستثناء ،ويبدو أن النح,اة بع,د س,يبويه خاص,ة
ى معياريا ً بحتاً ،بعد إن
في القرن الثالث والرابع الھجريين قد أخذ بحثم النحوي واللغوي منح ً
ك,,ان وص,,فيا ً ،وھ,,ذا عل,,ى عك,,س م,,ا حص,,ل ف,,ي الغ,,رب ،إذ ك,,ان الم,,نھج المعي,,اري م,,ن أق,,دم
)(٣
المناھج المعروفة عندھم كما تق ّدم .
 ٢.٣المأخذ واالنتقادات:
مما يوجه لھذا المنھج من مآخذ وانتقادات ما يلي:
أوالً :ابتعاده عن االستقراء الطبيعي للغة في استنباط القواعد النحوية .
ثاني Tا ً :ف,,رض ھ,,ذه القواع,,د عل,,ى اللغ,,ة وإخض,,اعھا لھ,,ذه القواع,,د أ ّدى إل,,ى انح,,راف ال,,درس
النحوي واللغوي وظھور التأويل والفلسفة والمنطق والعلل .
ثالث Tا ً :ل,,م يع,,ر ھ,,ذا الم,,نھج اللغ,,ة المنطوق,,ة االھتم,,ام الك,,افي ،فس,,لخت اللغ,,ة م,,ن س,,ياقاتھا
) (٤
االجتماعية واللغوية.
رابعا ً :التركيز على المعن,ى ف,ي الم,نھج المعي,اري وح,ده أدى إل,ى تص,نيف خ,اطئ للوح,دات
اللغوية.
وق,د لخ,ص دي سوس,ير س,,لبيات ھ,ذا الم,نھج ،بقول,ه " :لق,,د اھ,تم الدارس,ون ف,ي ب,,ادئ
األمر ،بفرع من فروع المعرفة سُمي بالقواعد ،إن ھذه الدراسة التي بدأھا اإلغري,ق وأخ,ذھا
ع,نھم الفرنس,يون اعتم,دت عل,ى المنط,ق ،وھ,,ي تفتق,ر إل,ى النظ,رة العلمي,ة وال ت,رتبط باللغ,,ة
نفس,,ھا ،ول,,يس لھ,,ا م,,ن ھ,,دف س,,وى وض,,ع القواع,,د الت,,ي تمي,,ز ب,,ين الص,,يغ الص,,حيحة وغي,,ر
الص,,حيحة ،فھ,,ي دراس,,ة معياري,,ة ،تبع,,د كثي,,راً ع,,ن المالحظ,,ة الص,,حيحة للحق,,ائق ،ومجالھ,,ا
محدود ضيق ").(٥

) (١المرجع نفسه.٢٤٦ / ١ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٤٤ / ١ ،
) (٣أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٣٠ ،
) (٤المرجع نفسه.٣١ - ٣٠ ،
) (٥دي سوسور ،فردينان ،علم اللغة العام ،ترجمة :يوئيل يوسف عزيز ،بيت الموصل ١٩٨٨م.١٩ ،
٩٥

 ٣.٣االستثناء في ﺿوء المنھج الوصفي:
ساد النحو القديم زمنا ً طويالً أفكار وأعمال النح,ويين األوروبي,ين اللغوي,ة ،وھ,و نح,و
مأخوذ في األصل من أفكار أرسطو عن ماھية اللغة اليونانية وعلم المنطق ،وخليط من آراء
أفالطون ونظريات الرواقيين عن أقسام الكالم وأفكار عن طبيعة المعنى انتشرت ف,ي أزمن,ة
من القرون الوسطى عن عالق,ة العق,ل باللغ,ة كان,ت منتش,رة ب,ين الفالس,فة ف,ي الق,رن الس,ابع
عشر ،وآراء عن اللغة الصحيحة أو الفص,حى منح,درة م,ن قواع,د ص,نفت ف,ي الق,رن الث,امن
) (١
عشر في انكلترا ودراسات عن تاريخ اللغة تعود إلى القرن التاسع عشر .
ظھ,,رت ف,,ي أوروب,,ا ب,,واكير ھ,,ذا الم,,نھج ،ال,,ذي أرس,,ى قواع,,ده دي سوس,,ير ،ويع,,ود
الفضل إلي,ه ف,ي توض,يح ھ,ذا الم,نھج ،وإظھ,ار منافع,ه ف,ي ال,درس اللغ,وي ،فھ,و م,نھج يھ,تم
بوصف اللغة من حيث ھي تنظيم قائم بذاته ،مؤكداً وضعھا في فترة زمنية معين,ة ،للوص,ول
إلى القواعد والقوانين العام,ة الت,ي تحكمھ,ا ،أو للتوص,ل إل,ى التركي,ب الھيكل,ي لھ,ا؛ ل,ذا فھ,و
منھج ساكن ،ففيه توصف اللغة بوجه عام عل,ى الص,ورة الت,ي توج,د عليھ,ا ف,ي نقط,ة زمني,ة
معينة ليس ضروريا ً أن تكون في الزمن الحاضر(٢) .ويج,ب عل,ى الع,الم اللغ,وي ف,ي الم,نھج
) (٣
الوصفي أن يتبع جملة من القواعد في التحليل اللغوي على النحو التالي:
أوالً :االھتمام الخاص باألصوات والصيغ النحوية للغة المتكلمة .
ثانيا ً :يتمثل ھذا الم,نھج ف,ي حق,ل اللغ,ات الحي,ة ،حي,ث ي,زود الباح,ث بأح,د أبن,اء اللغ,ة ال,ذين
يتكلمون بھا ،المعروف فنياً بـ )الراوي اللغوي (.
ثالثا ً :صياغة أسئلة مخصوصة توجه للرواة ،وتكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في
لغت,,ه ،ابت,,دا ًء م,,ن الكلم,,ات القص,,يرة الس,,ھلة ،وص,,والً إل,,ى التعبي,,رات األط,,ول والجم,,ل
الكاملة ،وھذا يكون في إطار جمع المادة ثم فحصھا ومقارنتھا.
رابعا ً :معرفة الباحث اللغوي باألسس الفونيمي,ة والمورفيمي,ة ،الت,ي تس,مح بوص,ف تفص,يلي
كبير ،ال يقارن بما يمكن أن يحققه منھج يقوم على األذن غير المدرب,ة أو
دقيق إلى ح ٍد
ٍ
االستنتاجات العشوائية.
المنھج الوصفي في الدراسات اللغوية العربية:
كثير من أصولھا ،ثم انتھت في فترات
لقد بدأت الدراسات اللغوية العربية وصفية في
ٍ
الحق,ة مت,أخرة معياري,ة ،فق,د عول,ت عل,,ى اس,تقراء الم,ادة اللغوي,ة م,ن مص,ادرھا األص,,لية )
الس,,,ماع  -المش,,,افھة ( ،ث,,,م اس,,,تنباط القواع,,,د الكلي,,,ة والجزئي,,,ة ،فجعل,,,ت القاع,,,دة خاض,,,عة
لالستقراء ،وليس العكس ،لكن ھذه الدراسات بعد ذل,ك أخ,ذت تخض,ع الم,ادة اللغوي,ة القديم,ة
والحديث,,ة للقواع,,د المس,,تنبطة ،فتحول,,ت م,,ن الوص,,ف إل,,ى المعي,,ار ،وبالت,,الي التوق,,ف ع,,ن
)(٤
االستقراء واألخذ.
كان النحاة العرب في ذلك المنھج على قسمين في طريقة تعاملھم مع الشواھد اللغوية
الت,ي ق,اموا بجمعھ,,ا؛ فقس,م درس الش,,واھد المتش,ابھة لوض,ع قاع,,دة عام,ة تحكمھ,,ا ،وم,ا ج,,اء
مخالفا ً تلك القاعدة ُع ّد شاذاً ،ثم ذھبوا يقيسون ما يردھم على ما وضعوا من قواعد.
أما القسم الثاني فأخذ يصف تلك الظواھر كما ھي عبر الشواھد المجموعة لديھم دون

) (١زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث.١٠ ،
) (٢المرجع نفسه.١١ ،
) (٣المرجع نفسه.١١ ،
) (٤زوين ،منھج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث.١٦ ،
٩٦

) (١

ي منھا.
إخراج أ ّ
يقول سيبويه في باب االستثناء ":ھذا باب االستثناء فحرف االستثناء ) إالّ ( وم,ا ج,اء
من األسماء فيه معنى) إالّ ( ]فغير وسوى[ وما جاء من األفع,ال في,ه معن,ى )إالّ(] ف,ال يك,ون
وليس وعدا وخال [ .وسأبيّن لك أحوال ھذه الحروف إن شاء ﷲ األول فاألول ").(٢
إذن فسيبويه يقرر أدوات االستثناء بادئ,اً ب,أم الب,اب ) إالّ( ،ح,امالً بقي,ة األدوات عليھ,ا
بعد استقراء الشواھد والنصوص ،ثم يذھب يفصل ذل,ك كل,ه خاص,ا ً ك,ل أداة بم,ا تس,تحقه م,ن
وصف وشرح وتعليق ،مدعماً ك ﱠل ذلك بما جاء في كالم العرب وشعرھم.
وف,,ي نم,,ط االس,,تثناء المف,,رغ ،يق,,ول ب,,الحكم أو القاع,,دة النحوي,,ة ،ث,,م ي,,أتي باألمثل,,ة
والشواھد بمنھج وصفي ،بعيداً بداية من الفلسفة والخوض في أمور ال طائل منھا في الدرس
النحوي؛ يقول سيبويه :أما الوجه الذي يكون فيه االس,م بمنزلت,ه قب,ل أن تلح,ق )إالّ( ،فھ,و أن
تدخل االسم في شي ٍء تنفي عنه ما سواه ،وذلك قولك ):ما أتاني إالّ زي ٌد ( ،و)ما لقيت إالّ زيداً
( ،و)ما م,ررت إالّ بزيٍ ,د( ،تج,ري االس,م مج,راه إذا قل,ت م,ا أت,اني زيٌ ,د وم,ا لقي,ت زي,داً وم,ا
ُ
مررت بزي ٍد ،فليس في ھذه األسماء في ھذا الوضع وجه سوى أن تك,ون عل,ى حالھ,ا قب,ل أن
تلحق ) إالّ ( ،ألنھا بعد ) إالّ ( محمولة على ما يج ﱡر ويرفع وينصب لما كان,ت محمول,ة علي,ه
)(٣
قبل أن تلحق ) إالّ (".
ومن األسس التي قام عليھا المنھج الوصفي السماع ،وھو األخذ المباشر عن الناطقين
باللغة؛ لذا فقد اعتمد النحويون األوائل في بحثھم عليه واشترطوا أن يكون الناقل قد سمع من
فص,حاء الع,رب؛ فس,يبويه اھ,تم بالمس,,موع م,ن اللغ,ة مقل,داً ف,,ي ذل,ك أس,اتذته وم,نھجھم " ف,,ي
وصف اللغة إيمانا ً منه بأنّ اللغة المجموعة عن طريق السماع ھي المعين ال,رئيس لالتص,ال
بناطقي اللغة ،والسبيل الوحيد لربط البحث اللغوي بالواقع ،ودليل على صدق األحكام اللغوية
المستقراة").(٤
يقول سيبويه ":ھذا باب النصب فيما يكون مس,تثنى مب,دالً ح,دثنا ب,ذلك ي,ونس وعيس,ى
جميعا ً أن بعض العرب الموثوق بعربيته؛ يقول ]:ما مررت بأح ٍد إالّ زيداً ،وما أتاني أح ٌد إالّ
ُ
رأي,ت ،وذل,ك أن,ك ل,م
زيداً [ وعلى ھذا ]:ما رأيت أح,داً إالّ زي,داً [ ،فينص,ب زي,داً عل,ى غي,ر
تجعل اآلخر بدالً من األول ولكنك جعلته منقطعا ً مما عمل في األول ،والدليل على ذل,ك ،أن,ه
يجيء على معنى ) ّ
ولكن زيداً ( وال أعني زيداً ،وعمل فيه ما قبل,ه ،كم,ا عم,ل العش,رون ف,ي
ً ) (٥
الدرھم إذا قلت:عشرون درھما " .
فقد اعتمد سيبويه على السماع وال,راوي ال,ذي ھ,و اب,ن ھ,ذه اللغ,ة ،وھ,و المس,اعد ف,ي
)(٦
البحث والمعبر الحقيقي الصادق عن واقع تلك اللغة.
وفي الحديث عن االستثناء المنقطع ،يقول سيبويه ":ھذا باب يخت,ار في,ه النص,ب ،ألن
اآلخر ليس من نوع األول ،وھو لغة أھل الحجاز ،وذل,ك قول,ك ] :م,ا فيھ,ا أحٌ ,د إالّ حم,اراً [،
) (١عمايرة ،خليل أحم,د ،ف,ي التحلي,ل اللغ,وي م,نھج وص,في تحليل,ي ،تق,ديم :س,لمان حس,ن الع,اني ،ط ،١
مكتبة المنار ،األردن ،الزرقاء١٩٨٧ ،م ،ص ٢٨و .٢٩
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٠٩/ ٢ ،
) (٣سيبويه ،الكتاب.٣١١ – ٣١٠/ ٢ ،
) (٤أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٣٨ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب.٣١٩ / ٢ ،
) (٦أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٣٩ ،
٩٧

جاءوا ب,ه عل,ى معن,ى ولك,ن حم,اراً ،وكرھ,وا أن يب,دلوا اآلخ,ر م,ن األول ،فيص,ير كأن,ه م,ن
نوعه ،فحمل على معنى ) ولكن( ،وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرھم ").(١
فقد جاء سيبويه بلغة الحجاز ،وناقش,ھا كم,ا س,معھا ال,راوي ،م,ع أن الس,ماع مقص,ور
على لھجة واحدة ،وملمح من مالمح المنھج المعياري ،كما سأبين في الص,فحات الالحق,ة إن
شاء ﷲ ،ويبدو لي أن المنھجين قد تقاطعا في بحث النحاة في المادة اللغوية الواحدة.
ثم يأتي ويناقش لغة تم,يم ،ق,ائالً ":وأم,ا بن,و تم,يم فيقول,ون ) :ال أح,د فيھ,ا إالّ حم,ا ٌر(،
أرادوا ليس فيھ,ا إالّ حم,ارٌ ،ولكن,ه ذك,ر أح,داً توكي,داً ،ألن يُعل,م أن ل,يس فيھ,ا آدم,ي ،ث,م أب,دل
فكأنه قال :ليس فيھا إالّ حما ٌر وإن شئت جعلته إنسانھا ").(٢
وتابع,,ه النح,,اة ف,,ي ذل,,ك؛ فھ,,ذا أب,,و حي,,ان األندلس,,ي يق,,ول ":وال يش,,ترط ف,,ي نص,,ب المس,,تثنى
تعريف المستثنى منه خالفا ً للفراء ،وھو محجوج بما روي ع,ن الع,رب ") .(٣ف,أبو حي,ان ھن,ا
يدعم ما ذھب بما روي عن العرب .وكذا فعل السيوطي يقول ف,ي حديث,ه ع,ن تقّ ,دم المس,تثنى
على المستثنى منه ":الجواز مع المتصرف ،والمنع م,ع غي,ره وعلي,ه األخف,ش وص,ححه أب,و
ت
حيان؛ ألن السماع إنّما ورد بالتقديم في المتصرف فيقتصر عليه وال يقوم على غير إالّ بثبٍ ,
عن العرب").(٤
وق,د درس النح,اة الق,,دماء ظ,واھر لغوي,,ة للھج,ات متع,,ددة يق,ول ن,,وزاد حس,ن ":وم,,ن
المعلوم أن سيبويه لم يھمل التصريح بأسماء اللھجات التي اعتمد عليھ,ا ف,ي جم,ع اللغ,ة ،ول,م
يكتف منھجه الوصفي بمالحظة اللھجات المتفرعة ع,ن اللغ,ة الواح,دة ووص,فھا ،وإنّم,ا ك,ان
ِ
يتتبع أثر التباين الحاصل في نطق الظواھر اللغوية داخل اللھجة الواحدة نفسھا ،ويظھر ذل,ك
) (٥
في عبارات منھا) :ناس من بني تميم ( و)وناس كثير من تميم وناس من أسد(".
يقول سيبويه ":وأ ّما بنو تميم فيرفعون ھذا كله ،ويجعلون إتباع الظ,ن علمھ,م ،وحس,ن
الظن نفسه والتكلف سلطانه ،وھم ينشدون بيت ابن األيھم التغلبي رفعاً:
غي ُر طعن الكلى وﺿرب الرقاب
ليس بيني وبين قيس عتاب
) (٦
جعلوا ذلك العتاب ،وأھل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرنا "
كثي,ر م,ن المواض,ع ي,ذكرون أس,,ماء
تق,ول وج,دان الش,مايلة " :ول,ذلك نج,د النح,,اة ف,ي
ٍ
) (٧
القبائل واللھجات الت,ي اعتم,دوا عليھ,ا عن,د وص,فھم لظ,اھرة م,ا "  .يق,ول س,يبويه ف,ي ب,اب
االستثناء "]:وھو قول ابن مازن " أو " في موض,ع رف,ع ف,ي لغ,ة بن,ي تم,يم " أو " وھ,و لغ,ة
أھ,,ل الحج,,از " أو " وزعم,,وا أن ناس ,ا ً م,,ن الع,,رب ينص,,بون "[) .(٨وك,,ذا فع,,ل الس,,يوطي ف,,ي
الھمع؛ يقول "]:وأكث,ر الك,وفيين أج,ازوا ذل,ك " أو " وذھ,ب بع,ض البص,ريين " أو " وجّ ,وز
) (٩
بعض المغاربة " أو " وأجاز قوم منھم ابن خروف "[.
يقول نوزاد حسن " :وعل,ى ال,رغم م,ن رف,ض الم,نھج الوص,في للقي,اس المنطق,ي ف,ي
) (١سيبويه ،الكتاب.٣١٩ / ٢ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٢٠ – ٣١٩ / ٢ ،
) (٣األندلسي ،ارتشاف الضرب.١٥٠٨ / ٣ ،
) (٤السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٦٣ / ٣ ،
) (٥أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٥٣ ،
) (٦سيبويه ،الكتاب. ٣٢٣ / ٢ ،
) (٧الشمايلة ،االستثناء في الحديث النبوي بين النظرية والتطبيق.٢٨ ،
) (٨سيبويه ،الكتاب.٣٥٢ – ٣٠٩ / ٢ ،
) (٩السيوطي ،ھمع الھوامع.٢٩٩ – ٢٤٧ / ٣ ،
٩٨

يستغن عن القياس الذي يختلف تماما ً ع ّما ھ,و علي,ه ف,ي الم,نھج
صياغة أصول اللغة ،فإنه لم
ِ
المعياري ،فھو قياس طبيعي يعتم ُد على منطق اللغة ،وعام,ل مھ,م م,ن عوام,ل نموھ,ا ،وأن,ه
نتيجت,,ه النھائي,,ة .وع,,رف اللغوي,,ون الع,,رب القي,,اس ال,,ذي ينس,,جم وطبيع,,ة اللغ,,ةّ ،
ألن البح,,ث
اللغوي عندھم بدأ وصفياً ،يختلف أش ّد االختالف عن منھج اليونان ").(١
يقول سيبويه في باب االستثناء " الرفع جيد ب,الغ ،وھ,و كثي,ر ف,ي ك,الم الع,رب " أو "
ومثال ذل,ك ف,ي الش,عر كثي,ر " أو " ونظي,ر ذل,ك م,ن ك,الم الع,رب " أو " إنّم,ا حملھ,م وجھ,ه
عندھم") ،(٢وغير ھذه األمثلة كثير ،وك,ان القي,اس الوص,في ھ,و القي,اس المتب,ع ع,ن س,يبويه،
وھو قياس طبيعي يقوم عل,ى الش,ائع والمش,ھور ف,ي االس,تخدام الفص,يح ال,ذي يخل,و م,ن آث,ار
) (٣
الفلسفة والمنطق.
والموضوعية سمة من سمات الم,نھج الوص,في ،فالباح,ث اللغ,وي ينظ,ر إل,ى الص,ور
اللفظية المختلفة المعروضة في لغة من اللغات ،ويتم بعد ذلك تصنيفھا على أسس معين,ة ،ث,م
وصف العالقات القائمة بين الكلم,ات ف,ي الجمل,ة وص,فا ً موض,وعياً ،وبالموض,وعية ،يتحق,ق
أم,,ران :أولھم,,ا :اتص,,ال اللغ,,ة ب,,الواقع ،فالباح,,ث يق,,وم بدراس,,ة اللغ,,ة ألج,,ل الدالل,,ة نفس,,ھا.
)(٤
وثانيھما :االبتعاد عن إطالق أحكام مسبقة،ال تمت إلى واقع اللغة بصلة .
وقد اتخذ سيبويه الموضوعية أساسا ً من أسس منھجه الوصفي ،كي يكون بين,ه وب,ين
الواقع جذور مشتركة ،فمعالجة المواضيع عنده على أنھا طريقة العرب في كالمھم (٥) .يقول
يقول سيبويه في االستثناء التام المنفي ... ":وان شئت رفعت فعرب ﱞي ") ،(٦وف,ي موض,ع آخ,ر
يق,,ول ":ح,,دثنا ب,,ذلك ي ,ونس ع,,ن الع,,رب ") ،(٧وف,,ي موض,,ع آخ,,ر يق,,ول ":ح,,دثنا ب,,ذلك ي,,ونس
وعيسى جميعا ً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول :م,ا م,ررت بأحٍ ,د إالّ زي,داً وم,ا أت,اني
أح ٌ ,د إالّ زي,,داً  ،(٨) " ...وأيض ,ا ً يق,,ول ف,,ي موض,,ع آخ,,ر "  ...وزعم,,وا أن ناس ,ا ً م,,ن الع,,رب
ينصبون ھذا الذي في موضع الرفع ").(٩
يق,ول ن,,وزاد حس,ن" :إنّ,,ه يص,ف الحق,,ائق اللغوي,ة كم,,ا ھ,ي ف,,ي الواق,ع ،وي,,دعو م,,تكلم
اللغة ،إلى أن يلتزم األحكام المستقاة منھا؛ ألنھا ضوابط تجري سنن ك,الم الع,رب وال يج,وز
التجاوز عليھا (١٠)".وكذا فعل من ت,ابع س,يبويه م,ن النح,اة األوائ,ل ف,ي معالج,ة أب,واب النح,و
ومنھا باب االستثناء .
 ٤.٣المآخذ واالنتقادات:
يقول خليل عمايرة ":ويبدو ّ
أن النح,اة واللغ,ويين الع,رب الق,دماء ف,ي المرحل,ة األول,ى
من الدرس اللغوي ،قد ساروا على المنھج اللغوي التي ترتض,يه الدراس,ات اللغوي,ة الحديث,ة،
) (١أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٧١ – ٧٠ ،
) (٢سيبويه ،الكتاب.٣٥٢ – ٣٠٩ / ٢ ،
) (٣أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٧٤ ،
) (٤أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه .٧٤ ،
) (٥المرجع نفسه  ٧٤ ،و .٧٥
) (٦سيبويه ،الكتاب.٣١٢ / ٢ ،
) (٧المرجع نفسه.٣١٥ / ٢ ،
) (٨المرجع نفسه.٣١٩ / ٢ ،
) (٩المرجع نفسه .٣٣١ / ٢ ،
) (١٠أحمد ،المنھج الوصفي في كتاب سيبويه.٧٦ – ٧٥ ،
٩٩

ّ
ولكن نقاطا ً معينة أُدخلت في المنھج ،فأدت إلى وھن في بعض النتائج ")(١؛ ومنھا:
أوالً :الخلط في مرحلة جمع الشواھد اللغوية؛ إذ ب,ذل النح,اة الق,دماء جھ,داً كبي,راً لجم,ع م,ادة
االستقراء اللغوي من البادية ،ومن الشعراء الذين كانوا يفدون إلى البصرة والكوفة ،لك,ن
النحاة لم يقوموا بفصل الم,واد اللغوي,ة كّ ,ل حس,ب قبيلت,ه ،فظھ,رت نت,ائج ھ,ذا الخل,ط عن,د
)(٢
وضع القواعد النحوية.
ص َر النحاة استقراء المادة اللغوية على زمن معين ،ينتھي بإبراھيم بن ھرمة أو بش,ار
ثانيا ً :قَ َ
بن برد ،مع ﱠ
أن اللغة متطورة في نظاميھا المعجمي والصرفي ،كي تعب,ر عم,ا يج,ول ف,ي
)(٣
نفوس من يستخدمھا.
ثالثا ً :اھتمام النحاة بالشكل أكثر من المضمون؛ وذلك حين انحرف الدرس النحوي إلى جزء
واحد ،وھي الحركة اإلعرابية ،وتفنن النحاة في إعطاء المبررات لھذه الحركة ،فوضعوا
نظرية العامل ،وأخذوا يحت,الون ف,ي ھ,ذا العام,ل بحي,ث ص,ار عبئ,ا ً ثق,يالً عل,ى كاھ,ل م,ن
) (٤
يدرس ھذه اللغة.
رابعا ً :اقتصر استقراء النحاة للمادة اللغوية على قبائل معينة؛ كأسد ،وتم,يم ،وق,يس ،وھ,ذيل،
وبعض الطائيين ،وبعض كنانة ،ورفضوا بقية القبائل بحجة عالقاتھا أو مجاورتھا ألقاليم
)(٥
لم تكن تتكلم العربية.
خامسTاً :قص,,روا ف,,ي تقعي,,د اللغ,,ة عل,,ى اللغ,,ة المكتوب,,ة ،بينم,,ا األص,,ل ف,,ي أي,,ة لغ,,ة أن تك,,ون
منطوق,,ة؛ ف,,النطق ك,,ان قب,,ل الكتاب,,ة ،والتعبي,,ر ع,,ن ال,,نفس ،وم,,ا ي,,دور فيھ,,ا ،يك,,ون بداي,,ة
)(٦
بالمنطوق وليس المكتوب.
سادسا ً :تقديس الكتاب النحوي ،وھذه القدسية دفعت كل من يرغب في ت,أليف كت,اب ف,ي ھ,ذا
المج,,الّ ،
أن يُ,,دفع إل,,ى الس,,ير عل,,ى ُخط,,ا الم,,نھج ال,,ذي س,,ار علي,,ه الق,,دماء بك,,ل أس,,اليبھم
وفلسفاتھم ،وقد وضح أثر ذلك في التعقيد الذي أصاب المؤلفات بعد كت,اب س,يبويه ،ال,ذي
)(٧
يعد أق ّل تعقيداً من غيره مما جاء بعده .
 ٥.٣جھود علماء النحو المحدثين في معالجة باب االستثناء:
ظھرت دعوات ع,دة لتيس,ير النح,و العرب,ي وإص,الحه ف,ي العص,ر الح,ديث ،وكان,ت
مح,,اوالت باالختص,,ار أو اإلص,,الح أو اإليض,,اح أو حت,,ى التجدي,,د ،منطلق,,ة م,,ن محاول,,ة اب,,ن
مضاء ،فھي مصدر إلھام وتوجيه لكل من حاول امتط,اء ص,ھوة التجدي,د واإلص,الح والنظ,ر
إلى النحو نظ,رة جدي,دة ،تخرج,ه م,ن األط,ر الفلس,فية المعق,دة الت,ي وض,ع فيھ,ا إل,ى الس,ھولة
واليسر والتبس,يط؛ لتس,تطيع الناش,ئة م,ن أبن,اء العربي,ة فھم,ه والتعام,ل مع,ه ،عل,ى أن,ه أس,س
راسخة ،يھدف إلى إصالح وتقويم اعوجاج األلسن واألقالم "،لكن حركة اإلصالح والتيس,ير
) (١عمايرة ،خليل أحمد ،في نحو اللغة و تراكيبھا ،الطبعة الثانية ،مؤسسة علوم القرآن ،عجم,ان  -دب,ي،
١٩٩٠م.٣٠ ،
) (٢عمايرة ،في نحو اللغة و تراكيبھا.٣٠ ،
) (٣المرجع نفسه.٣٢ ،
) (٤المرجع نفسه .٣٣ ،
) (٥المرجع نفسه.٣١ ،
) (٦المرجع نفسه .٣٤ ،
) (٧المرجع نفسه.٣٥ ،
١٠٠

لم تقف عند حدود الكتاب النحوي ،بل اتصلت بھا وواكبتھا حركة أخرى ،نادت بإحياء النحو
عن طريق إعادة النظر في أصوله ومبادئه ،وظھرت آثار ھ,ذه الحرك,ة ف,ي ص,ورة مؤلف,ات
نحوية ،تختلف عن حركة إصالح الكتاب النحوي في ظاھرھا ودعواھ,ا ال غي,ر ،ولكنھ,ا ف,ي
مجموعھا تعكس إدراك,ا ً حقيقي,ا ً لوظيف,ة اللغ,ة ف,ي االتص,ال والتعبي,ر ،وم,ن ث,م كان,ت حرك,ة
) (١
إحياء وبعث للجانب الحي الذي ينبغي أن يستعمل من قواعد النحو".
ولم تكن ھذه الدراسات والدعوات معارضةً للنظري,ة النحوي,ة التقليدي,ة ،وإنم,ا كان,ت
على صلة بھا وبأصولھا؛ " لقد ارتبطت ظاھرة نقد النحو العربي القديم بالبعثات العلمية التي
أرسلت إلى أوروبا ،بدءاً من فتح الجامعة المصرية ،واعتمدت محاوالت المبعوثين ف,ي تق,دم
للنحو العربي القديم باستنادھا المباشر إلى نظريات ومناھج علم اللغة الحديث ،وبتناول النحو
) (٢
من وجھة نظر علمية موضوعية ذات طابع وصفي ".
 ٦.٣شوقي ﺿيف في كتابه ] تجديد النحو [:
تن,,اول ش,,وقي ض,,يف االس,,تثناء ف,,ي كتاب,,ه] تجدي,,د النح,,و[ تح,,ت ب,,اب ع,,ام ،ھ,,و ب,,اب
المنص,,وبات؛ يق,,ول ف,,ي مقدم,,ة الكت ,اب ... ":ولعل,,ي بھ,,ذا الكت,,اب أك,,ونُ ق,,د حققُ ,
,ت آم ,الً ط,,ال
انتظاره بتجديد النحو على منھاج وطي,د ﱢ
ي,ذ ويبسﱢ,طه ،ويع,ين عل,ى تمثّ,ل قواع,ده واس,تكمال
نواقص,ه  ..و ُح ِ ,ذف م,,ن الكت,اب ك,,ل م,,ا ال يفي,د إعراب,,ه ص,,حةً ف,ي النط,,ق واألداءَ ،و ُوض,,عت
ضوابط مستحدثة لبعض األبواب المبھمة ،الت,ي تجم,ع أمثلتھ,ا جمع,ا ً بَيﱢن,اًُ ،
وطرح,ت الزوائ,د
والفضول التي كانت عالقة باألبواب ،وأُضيفت أبوابٌ جديدةٌ ،كم,ا أض,يف كثيٌ ,ر م,ن ال,دقائق
المھمة في الصياغة العربية ،وإ ّني لشديد األمل في أن يصبح نھج ھذا الكتاب وتبويبه ومادته
عتاداً ،يرجع إليه مؤلفو كتب النحو التعليم,ي ،ليض,عوا ـ عل,ى أسس,ه ـ كتب,ا ً لھ,م متدرج,ةً م,ع
سنوات الناشئة في التعليم ،حتى تستتم ف,ي وض,وح تمث,ل مقوم,ات العربي,ة وأوض,اع ص,يغھا
ً )(٣
تمثالً قوياً سديدا ".
نلحظ من خالل ھذه السطور من المقدمةّ ،
أن ھدف شوقي ض,يف ف,ي كتاب,ه ھ,ذا ،ھ,و
تبسيط وتذليل الصعوبات الموروثة من كتب النحو العربي التي ھ,ي م,ن رواس,ب الدراس,ات
ف أيض,ا ً إل,ى جع,ل
اللغوية ،التي خالطھا الكثير من المنطق والفلسفة والتأويل والتعليل ،وھََ ,د َ
كتاب,,ه ق,,دوةً لم,,ن أراد أن يس,,ير عل,,ى منوال,,ه ف,,ي تبس,,يط النح,,و ،وتيس,,يره ،وتس,,ھيل العربي,,ة،
والمقص,,ود بھ,,ذا تل,,ك الناش,,ئة م,,ن أبن,,اء العربي,,ة الت ,ي ص,,ار النح,,و عن,,دھم طالس,,م ومعق,,دات
وأحاجي وألغازاً ،ال تخدم الدرس النحوي في ش,يء؛ يق,ول مم,دوح الرم,الي ":وف,ي ظن,ي أن
تجربة شوقي ضيف في تجديد النحو كانت صدى لمحاوالت التجديد أو التيس,ير ،ب,الرغم م,ن
أنّ,,ه ل,,م يك,,ن مبعوث ,اً ،أو م,,ن تالم,,ذة مدرس,,ة لن,,دن ،أو متخصص ,ا ً ف,,ي مي,,دان اللغوي,,ات ،الت,,ي
أنجزھا أتباع المدرسة الوصفية م,ن الع,رب ،حت,ى إذا كان,ت محاول,ة اب,ن مض,اء القرطب,ي ]
الرد على النحاة [ ھي الدافع إلنجاز شوقي ضيف محاولته في تجديد النحو ").(٤
يب,,دأ ش,,وقي ض,,يف ب,,اب االس,,تثناء بتعريف,,ه ،جري ,ا ً عل,,ى ع,,ادة النح,,اة الق,,دماء حينم,,ا
) (١الرمالي ،ممدوح عبدالرحمن ،العربية والوظائف النحوية ،دراسة ف,ي اتس,اع النظ,ام واألس,اليب ،دار
المعرفة الجامعية ،الشاطبي١٩٩٦ ،م.١٤ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٤ ،
) (٣ضيف ،شوقي ،تجديد النحو ،ط ،٢دار المعارف ـ القاھرة١٩٨٢ ،م.٨ ،
) (٤الرمالي ،العربية والوظائف النحوية.٥٤ ،
١٠١

يتناولون ھذا الباب ،لكنه في التعريف يض,يف إلي,ه أش,ھر أدوات االس,تثناء ،وھ,و بھ,ذا يك,ون
مختصراً مكثفا ً ألھم ما يمكن تقديمه للناشئة في ب,اب االس,تثناء؛ يق,ول :االس,تثناء ھ,و إخ,راج
المستثنى من حكم المستثنى منه الس,ابق ل,ه ب,ـ )إالّ ( ،أو إح,دى أخواتھ,ا وھ,ي :م,ا خ,ال ،وم,ا
عدا ،وما حاشا،وخال ،وعدا ،وحاشا ) بدون ما( ،وغير ،وسوى ،مثل :حضر الطلبة إالﱠ علي,ا ً
") .(١ثم تناول بعد ذلك أنماط االستثناء من خالل أم الباب ) إالّ ( بأسلوب ميسر س,ھل بس,يط،
يقبل به الدارس لھذا الباب دون ل,ف ودوران وتعلي,ل وتأوي,ل؛ يق,ول ":إالّ ھ,ي أم الب,اب .وإذا
ق,رأت الكت,اب إالّ
ُ
كانت الجملة قبلھا تامة موجبة)،غير منفية( ،تحتم نصب المس,تثنى مث,ل ":
صفحتين " فكلمة " صفحتين " مستثنى منصوب بالياء ،ألنه مثنى والجملة قبلھا تامة،إذ ك,ان
ُ
ق,رأت الكت,اب( ،وھ,ي جمل,ة موجب,ة
من الممكن أن نستغني عن ) إالّ ( وما بعدھا ،فتق,ول) :
غير منفية ،ولذلك يجب نصب المستثنى فيھا ،وإذا كانت الجملة السابقة لـ ) إالّ ( تامة منفية،
جاز نصب المستثنى ،كما جاز إعرابه بدالً من المستثنى منه ،تقول ] :ما حضر الغ,ائبون إالّ
عليا ً  -ما حضر الغائبون إالّ عل ٌي [ ،فأنت م,ع الجمل,ة التام,ة المنفي,ة بالخي,ار ب,ين أن تق,ول "
ي " بالرفع ،بدل بعض من كل م,ن لفظ,ة)
عليا ً " بالنصب مستثنى بعد ) إالّ( ،وأن تقول " عل ٌ
الغائبون ( .وإذا كانت الجملة قبل )إالّ ( منفية وغير تامة لم تع,د )إالّ ( ،فيھ,ا أداة اس,تثناء ب,ل
أصبحت أداة قصر أو حصر ،ولذلك يُعرب ما بعدھا مكمالً للجمل,ة قبل,ه ،وك,أن )إالّ ( ليس,ت
موجودة بتاتا ً مثل ]:ما جاء إالّ محمد – ما رأيت إالّ زيداً – ما نظرت إالّ إلى زيد [ فزيد ف,ي
الصيغة األولى فاعل لجاء ،وفي الثانية مفعول به لرأى ،وفي الثالثة مجرور بـ )إلى(").(٢
ونخلص مما تقدم إلى ما يلي:
ّ
أوالً :لم يخض شوقي ض,يف حينم,ا تن,اول )إال ( وأنم,اط االس,تثناء بھ,ا بم,ا خ,اض ب,ه النح,اة
القدماء ،من تك,رار )إالّ ( ومجيئھ,ا بمع,ان مختلف,ة ،وك,ذا فع,ل بأنم,اط االس,تثناء ،فق,د ج,اءت
أمثلته بسيطة ليس فيھا تأويل ،أو تعقيد بعيدة عن الخيال ،والقول في الفراغ ،ب,ل كان,ت أمثل,ة
على مماس بواقع االستعمال اللغوي لھذه األنماط .
ثانيا ً :ع ﱠد شوقي ضيف االستثناء المفرغ أسلوب حصر ،وال عالقة ل,ه باالس,تثناء ،وعّ ,د َ) إالّ
( أداة حصر ،وھو بھذا لم يكن األول ،فقد قال بذلك كثير من النحاة القدماء والمحدثين.
ثالثا ً :لعله كان يناقش بعض األمثلة دون أن يقصد بأسلوب النحو التح,ويلي؛ يق,ول ":والجمل,ة
) (٣
قبلھا تامة ،إذ كان من الممكن أن نستغني عن ) إالّ ( وما بعدھا ،فتقول :قرأت الكتاب ".
وتناول بعد ذلك أدوات االستثناء ]:م,ا خ,ال ،م,ا ع,دا ،م,ا حاش,ا [ ،وي,رى أن النح,اة أس,رفوا
على أنفسھم في إعراب أدوات االستثناء ما عدا ) إالّ ( ،وھي ما خ,ال ،وم,ا ع,دا ،وم,ا حاش,ا،
وغير ،وسوى؛ يقول ":ففي مثل ] :حضر الطالب ما خال حسينا ً [ يعربون ما خال ھكذا :ما:
مصدرية وخال :فعل ماض ،وفاعل,ه ض,مير مس,تتر وجوب,ا ً تق,ديره )ھ,و( يع,ود عل,ى ال,بعض
المفھوم من الكالم ،وحسينا ً :مفعول به منصوب ،وما المصدرية وما بعدھا في تأويل مصدر
منص,,وب ،واختلف,,وا ف,,ي إعراب,,ه؛ ھ,,ل ھ,,و ح,,ال أو ظ,,رف ،ورجح,,وا أن,,ه ح,,ال وھ,,و رأي
السيرافي ،وھذا اإلعراب لم يذكر فيه االستثناء كما ھو واضح ) "(٤ويتس,اءل ش,وقي ض,يف

) (١ضيف ،تجديد النحو.١٨٠ ،
) (٢ضيف ،تجديد النحو.١٨١ ،
) (٣المرجع نفسه.١٨٠ ،
) (٤ضيف ،تجديد النحو.٢٧ ،
١٠٢

قائالً " :ففيم وضع صيغة ما خال وأختيھا فيه ؟") (١ويقترح إعرابا ً آخر أخف ،وأكثر منطقية
مما قال به النحاة ،يقول " :وأوضح من ھذا اإلعراب العسير ،وأدخل في المنطق أن يُقال :ما
خال ،أداة استثناء وما بعدھا مستثنى منصوب ،وكذلك الشأن في إعراب أختيھا سواء تق,دمتھا
ما كما ھنا أو لم تتقدمھا فقيل :جاء القوم خال خالداً ،وبذلك نكون قد اجتزنا ص,عوبة ب,ل لغ,زاً
) (٢
في باب االستثناء "
وأرى في إعراب ماخال وأختيھا إذا كانت بدون) ما ( وجاء االسم بعدھا مج,روراً أن تع,رب
حرف جر والمستثنى بعدھا مجروراً بھا كقولنا :حضر الطالب خال زي ٍد.
وفي )غير وسوى ( يقول شوقي ض,يف ":وأ ّم,ا )غي,ر( فق,ال النح,اة إنھ,ا أداة اس,تثناء
في مثل ]جاء القوم غي َر زي ٍد[ بالنصب ،و]ما جاءني أح ٌد غير زي ٍد[ بالنص,ب والرف,ع ،وق,الوا
إن إعرابھا نفس إعراب االسم التالي لـ ) إالّ ( في األمثلة المناظرة ،وھي ]جاء القوم إالّ زيداً
ّ
وما جاء أح ٌد إالّ زيداً أو إالّ زي ٌد [ ،بالنصب على االستثناء ،أو الرفع على البدلي,ة بع,د النف,ي.
وھو إعراب فيه غير قليل من التعقيد ّ
للف والدوران حول ) إالّ ( وجملتھا المن,اظرة .وأس,ھل
ً
من ذلك أن نأخ,ذ ب,رأي أب,ي عل,ي الفارس,ي ف,ي أن )غي,ر( الت,ي تع,رب مس,تثنى منص,وبا ف,ي
مثل ]:جاء القوم غير زي ٍد [ ،إنما ھي حال ،أما غير المرفوعة في الص,يغة المنفي,ة الس,ابقة):
ما جاء أح ٌد غير زي ٍد ( ،فقال أبو علي الفارسي إنھا تعرب نعت,اً ،وك,ذلك إن ج,اءت مج,رورة
في مثل آية سورة الفاتحة):صراط الذين أنعمت عليھم غي,ر المغض,وب عل,يھم ( ،وينبغ,ي أن
نأخذ بھذا اإلعراب السھل للفظ )غير( ،ونخرجھا من باب االس,تثناء ،وھ,و م,ا أخ,ذت ب,ه ف,ي
الكتاب ،ومثلھا في ھذا الحكم "سوى" ").(٣
وأرى في إعراب ) غير وسوى ( ما يلي:
أوالً :تُعربُ )غير وسوى ( إذا كانتا منصوبتين في نمط االستثناء التام والمنفي ،اسم اس,تثناء
منصوب ،واالسم المضاف إليھما مستثنى مجرور باإلضافة.
ثانيا ً) :غي,ر وس,وى ( ھم,ا ف,ي ب,اب االس,تثناء ،وال يج,وز إخراجھم,ا م,ن ھ,ذا الب,اب؛ ألنھم,ا
يؤديان معنى االستثناء.
ثالثا ً :إذا كانت )غير وسوى ( تابعتين للمستثنى منه في نمط االس,تثناء الت,ام المنف,ي ،يعرب,ان
اسم استثناء مرفوع إذا ك,ان مرفوع,اً ،ومج,روراً إذا ك,ان مج,روراً ،وال أرى أنھم,ا ب,دل م,ن
المستثنى منه ،فھما اتفقا معه بالحركة اإلعرابية دون المعنى ،والب,دل ھ,و ت,ابع يتب,ع متبوع,ه
في معناه وإعرابه؛ كقولنا ]:ما حضر الطالب غير زي ٍد [ ،فالحكم وقع على الطالب ولم يق,ع
على غير ،واتفُ ,
ق م,ع م,ا ذھ,ب إلي,ه ش,وقي ض,يف ف,ي إعرابھم,ا ص,فة ،وص,فة الط,الب ف,ي
الجملة السابقة غير زيد ،وھذا أقرب إلى المنطق والفھم .
ويتناول شوقي ضيف أسلوب "ال سيما" ،فيرى ّ
أن النحاة تكلفوا ف,ي إعرابھ,ا؛ يق,ول:
" وأ ّما صيغة ) السيما ( فتكلف النحاة في إعرابھا ف,ي مث,ل ]:أكث,روا م,ن الض,حك وال س,يما
خالد[ صوراً كثيرة من التكلف البعيد ").(٤

) (١المرجع نفسه.٢٧ ،
) (٢المرجع نفسه.٢٨ ،
) (٣ضيف ،تجديد النحو .٢٨ ،
) (٤المرجع نفسه .٢٧ ،وانظ,ر :الفص,ل األول م,ن ھ,ذه الرس,الة عن,وان أدوات االس,تثناء )ال س,يما وآراء
النحاة في إعرابھا (.
١٠٣

 ٧.٣رفاعة رافع الطھطاوي في كتابه ] التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية [:
تن,,اول رفاع,,ة الطھط,,اوي ب,,اب االس,,تثناء ف,,ي كتاب,,ه ) التحف,,ة المكتبي,,ة لتقري,,ب اللغ,,ة
العربي,,ة( ،وواض,,ح م,,ن عن,,وان الكت,,اب ،أن مؤلف,,ه ھ,,دف إل,,ى تبس,,يط وتيس,,ير اللغ,,ة العربي,,ة
للناش,ئة م,ن أبن,اء الم,دارس ف,ي مص,ر؛ يق,ول ف,ي مقدم,ة الكت,اب ... ) :فك,ان حظ,ي م,ن ھ,,ذه
القسمة العدلية تأليف رسالة في النحو ،سھلة المأخذ لدراسة المدارس الخصوص,ية واألولي,ة،
فجمعت ھذه الرس,الة ،فج,اءت و الحم,د م,ن محاس,ن الدول,ة اإلس,ماعيلية ،وأحاس,ن المن,افع
الوطنية الملية ،تف,ي ب,المرام ،لجزال,ة اللف,ظ ،وحس,ن االنس,جام ،الس,يما وأنھ,ا مص,وغة عل,ى
أس,,لوب جدي,,د ،يق,,رب البعي,,د للمري,,د المس,,تفيد ،فلھ,,ذا س,,ميتھا بالتحف,,ة المكتبي,,ة لتقري,,ب اللغ,,ة
العربية ،فھي جديرة بأن تع ﱡد من المحاسن التجديدية ،وقد ترتب ھذا الكتاب عل,ى ع,دة أب,واب
)(١
".
تن,,اول رفاع,,ة الطھط,,اوي االس,,تثناء ف,,ي ب,,اب المنص,,وبات ،بادئ ,ا ً ب,,التعريف ،يق,,ول":
االستثناء ھو اإلخراج ب,ـ ) إالّ ( أو إح,دى أخواتھ,ا الش,يء م,ن حك,م دخ,ل في,ه وغي,ره ،نح,و:
جاءني القوم إالّ زيداً ،فقد أخرجت زيداً م,ن حك,م المج,يء ،ول,وال االس,تثناء لك,ان داخ,الً في,ه
" (٢).بعد ذلك يحدد عدد أدوات االستثناء ،ذاكراً بأنھ,ا إح,دى عش,رة أداة ،ويق,دمھا م,ن خ,الل
جدول (٣) .أما خانات ھذا الجدول ،فھي عدد ،وأدوات ،وموقع ،وحك,م ،ومث,ال ،وملحوظ,ات.
) (٤

بعد ذلك يعلق على الجدول وأمثلته ،بقولهِ ":إن المستثنى بـ ) إالّ ( ،ينصب في الك,الم
الت,,ام الموج,,ب ،وھ,,و م,,ا ل,,يس بنف,,ي ،وال نھ,,ي ،وال اس,,تفھام ،وك,,ذا إذا تق,,دم المس,,تثنى عل,,ى
المستثنى منه ،أو انقطع عنه ،أو تكرر المستثنى؛ نحو ]:ما جاءني القوم إالّ زيداً ،وما جاءني
إالّ زيداً أح ٌد ،وما جاءني أح ٌد إالّ حماراً ،وما أك,ل أحٌ ,د الخب,ز إالّ زي,داً [ ،فيج,ب النص,ب ف,ي
ھذه المواقع").(٥
ولي اعتراض على المثال األول ] :ما جاءني القوم إال زيداً [ ،فھذا المثال من التام المنفي،
فجاز فيه النصب على االستثناء والرفع على اإلتباع بدل من أحد ،فكيف ع ّده الطھطاوي م,ن
باب وجوب النصب ،إالﱠ إذا كان ذلك خطأ مطبعي ؟ وﷲ أعلم .
ويستعرض بعد ذلك نمط االستثناء التام غير الموجب ق,ائالً؛ " يج,وز النص,ب والب,دل ،ولك,ن
البدل ھو الفصيح " ) .(٦وع ّد الطھطاوي أداة االستثناء ) إالّ ( في االستثناء المفرغ )الناقص(
)الن,اقص( لغ,واً ) ،(٧وھ,ذا غي,,ر ص,حيح ،فھ,ي أداة حص,ر ،رك,,زت انتب,اه المتلق,ي إل,ى توكي,,د
الحكم المنحصر في االسم بعدھا ،ويسوق أمثلة من أمثلة سيبويه).(٨
وال أدري أين التجديد في ذلك ؟ وع ّد ) إالّ ( في المواقع السابقة حرف,ا ً (٩) .وي,ذكر أنھ,ا تك,ون
) (١الطھطاوي ،رفاعة رافع ،التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية ،تحقي,ق :الب,دراوي زھ,ران ،المقدم,ة،
دار المعارف ـ القاھرة ،مصر١٢٨٥ ،م ٩٣ ،و.٩٤
) (٢المرجع نفسه.٢٢٧ ،
) (٣المرجع نفسه.٢٢٧ ،
) (٤المرجع نفسه.٢٣٢ - ٢٢٨ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٣٣ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٣٣ ،
) (٧المرجع نفسه.٢٣٣ ،
) (٨الطھطاوي ،التحفة المكتبية.٢٣٣ ،
) (٩المرجع نفسه.٢٣٣ ،
١٠٤

بمعنى )غير( " فتقع موقع الصفة لما قبلھا ،ويظھر إعرابھا فيما بعدھا لمجيئھا عل,ى ص,ورة
الحرف ،كما في قوله تعالى ":لو كان فيھما آلھة إال ﷲ لفسدتا") ،(١أي غير ﷲ ").(٢
ويتناول بعد ذلك غير ،وسُوى ،وسوى ،وسواء ،ق,ائالً :ب,أن ھ,ذه األدوات تأخ,ذ أحك,ام
االسم الواقع بعد ) إالّ () .(٣ويلحظ أنّه ع ّد سواء ،و ُسوى ،وس,وى ،ث,الث أدوات م,ع إنھ,ا أداة
واحدة ،فيھا ثالث لغات ،ولو فعل لكان ذلك في صالح الناشئة ،فھ,ذا التيس,ير والتس,ھيل ال,ذي
كان يھدف إليه من وضعه لھ,ذا الكت,اب .أم,ا ]ع,دا وخ,ال [ فق,د ق,ال فيھم,ا م,ا قال,ه غي,ره م,ن
الق,,دماء والمح,,دثين ،فالمس,,تثنى بع,,دھما إن س,,بتقا ب,,ـ )م,,ا( المص,,درية ،وج,,ب نص,,به عل,,ى
المفعولية ،وإذا تجردتا من )ما( جاز نصبه وجره على أنھما حرف جر). (٤
وك,ذا ق,ال ف,ي حاش,ا) .(٥وذك,ر حك,م المس,تثنى ب,ـ] ال يك,ون ول,يس [ ،فق,ال إن المس,تثنى بھم,,ا
) (٧
منصوب أبداً ) .(٦وقال بما قاله النحاة في إعراب االسم الواقع بعد )ال سيما(.
أما مظاھر التجديد عند رفاعة الطھطاوي فيتلخص بما يلي:
أوالً :االبتعاد ما أمكن ع ّما كان يدور بين النحاة من مناقشات وفلسفات ،ال تسعف الناشئة في
الدرس النحوي .
ثانيا ً :لم يتطرق إلى العامل في نصب المستثنى بـ ) إالّ (.
ثالثا ً :استخدم ا لجدول كمساعد لفھم باب االستثناء.
رابعا ً :حصره أدوات االستثناء بإحدى عشرة أداة ،وكان من الممكن حص,رھا ب,ـِ )تس,ع( بع,د
حذف سُوى وسواء.
 ٨.٣كامل جميل ولويل في كتابه ] عودة للنحو العربي األصيل [:
ومن المحدثين الذين تناولوا باب االستثناء كامل جميل ولويل في كتابه " ع,ودة للنح,و
العربي األصيل " ،في الفصل الث,اني تح,ت عن,وان الحرك,ة اإلعرابي,ة وال,نغم ،يق,ول ":وھ,ذه
الحركات من ناحية ثانية جعلت للغتنا تقبالً شديداً للنغم ،وھم يسمونھا اآلن الموسيقى اللغوية،
وھذه مزية للعربية  ....ك,ل المواق,ف النحوي,ة مرتبط,ة ارتباط,ا ً عض,ويا ً بالمع,اني والعربي,ة،
تقوم على ھذا الترابط ،وكلما حُلت عقدة من عقده ،س,اء ح,ال النح,و والمع,اني س,واء بس,واء،
فالبعد عن العالقة الحميمة بين النحو والمعنى ،ھو بعد عن س,ماحة العربي,ة ويس,رھا وفھمھ,ا
وتذوقھا ،إذا اشتد النحاة في أمثلة بعيدة عن اللغة السليمة المستعملة بَعَُ ,د فھ,م العربي,ة ،وتعق,د
علم النحو ،وفقد قيمته كعامل مؤثر ذي فاعلية في خدمة الفكرة وجالء المعاني ") .(٨ويس,وق
ويس,,وق كام,,ل جمي,,ل أمثل,,ة ف,,ي الح,,روف ،واألدوات ،والمواق,,ف اإلعرابي,,ة ،والحرك,,ات،
والتراكيب في الجملة العربية ،وبيان المعاني التي تؤديھا أو التي تنشأ عن دخولھا)(٩؛ ومنھ,ا
باب االستثناء؛ يقول ولويل ":مجيء ) إالّ ( كأداة اس,تثناء رئيس,ية ،أو مج,يء ) غي,ر وس,وى
) (١سورة األنبياء ،اآلية .٢٢
) (٢الطھطاوي ،التحفة المكتبية.٢٣٣ ،
) (٣المرجع نفسه ٢٣٣ ،و .٢٣٤
) (٤المرجع نفسه .٢٣٤ ،
) (٥المرجع نفسه.٢٣٤ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٣٤ ،
) (٧المرجع نفسه.٢٣٥ ،
) (٨ولويل ،كامل جميل ،عودة للنحو العربي األصيل والنحو والمعنى ،عمان ١٩٩٤م) ،د.ن(.٢٠٤ ،
) (٩المرجع نفسه.٢٢٦ - ٢٠٤ ،
١٠٥

( ،و) ما عدا وما خال وحاشا ( ،كما جاءت ) إالّ ( يقصد به أن األمر الذي يجري على شيء
عام ال يجري على جزء من ھذا الشيء ").(١
ولم يأت ولويل بشيء جديد ،فھ,و يع,رف االس,تثناء تعريف,ا ً معروف,ا ً بعب,ارات مختلف,ة قل,يالً،
ذاكراً أھم أدوات االستثناء ] إالّ وغير وسوى وما عدا وما خال وحاشا [.
ويتناول بعد ذلك االستثناء المفرغ مسميّه أس,لوب قص,ر ،كم,ا فع,ل بقي,ة النح,اة؛ يق,ول ":ق,د
يس,,بق أس,,لوب االس,,تثناء ب,,أداة نف,,ي ،ويح,,ذف من,,ه المس,,تثنى من,,ه ،عندئ,,ذ يطل,,ق عل,,ى أس,,لوب
االستثناء بأنه أسلوب قصر ") .(٢ثم يربط ھذا النمط من االس,تثناء ب,المعنى م,ن خ,الل تعليق,ه
على قوله تعالى ]:وم,ا محم,د إالّ رس,ول ٌ ق,د خل,ت م,ن قبل,ه الرس,ل[ )(٣؛ يق,ول ولوي,ل ":لق,د
قصرت حياة الرسول محمد  -صلى ﷲ عليه وس,لم  -عل,ى الرس,الة ،فكأن,ه يري,د س,بحانه ،أن
يرفع ما في أذھان بعض الناس من عبادته ،أو أخذ حركاته العادية في حياته كأسلوب طعامه
وشرابه ،يريدھم سبحانه أن يأخذوا عنه ما يأتيه من ربه ،ولذلك اختل,ف ت,أثير )إالّ( ھن,ا عم,ا
كان يستعمل من قبل ،لذا جاء ما بعدھا مرفوع,اً ،وأس,لوب القص,ر ھن,ا ي,أتي إلعط,اء الفك,رة
تركيزاً قويا ً مناسباً ،فاآلية للصحابة ،وھم يدركون وظيفة رس,ول ﷲ  -ص,لى ﷲ علي,ه وس,لم
– وي,,,دركون عمل,,,ه وتكريم,,,ه ،وآمن,,,وا ع,,,ن اعتق,,,اد ومش,,,اھدة ،وق,,,د اس,,,تعظموه ،ويب,,,دو أنّ
استعظامھم حال بينھم وبين إدراك الحقيقة ،أن,ه إنس,ان وق,د ف,رض علي,ه الم,وت ،كم,ا ف,رض
على جميع الناس ،فكل إنسان البد من موته ،فجاء أسلوب القصر ] وم,ا محم,د إالّ رس,ول [؛
ليركز فكرة اإليمان عندھم ،ولينفي عنھم صفة جھالة الحقيقة األبدية ،وأن الذي ال يموت ھو
ﷲ تعالى فحسب ").(٤
وأرى أن ولويل قد أغفل أيضا ً نمط االستثناء التام المنف,ي؛ ألن,ه ين,درج تح,ت أس,لوب
القصر .كقولنا ] ما حضر أح ٌد إالّ زيداً [ فـ ) زي ٌد ( قصر المتكلم الحض,ور عل,ى زي,د ،وھ,ذا
واضح وبين أنه أسلوب من أساليب القصر في العربية.
ولعل أداة االستثناء ) إالّ ( لھا أثرھا في المعنى في بقي,ة أنم,اط االس,تثناء ،ول,يس أثرھ,ا ذاك
مقصوراً على أسلوب القصر كما ذھب إلى ذلك ولويل.
 ٩.٣مھدي المخزومي في كتابه ] في النحو العربي [:
ومن المحدثين الذين تناولوا باب االستثناء؛ مھدي المخزوم,ي ف,ي كتاب,ه ] ف,ي النح,و
العربي [؛ يقول في مقدمة كتابه ":ھذا كتاب في النحو أقدمه بين أيدي الدارسين ،مبّ,رراً م ّم,ا
علق بالنحو طوال عشرة قرون من شوائب ليست من طبيعته ،وال من منھجه ،فقد ألغيت فيه
فكرة العامل إلغاء تاماً ،وألغي معھا ما استتبعت م,ن اعتب,ارات عقلي,ة ،ال ص,لة لھ,ا بال,درس
النح,,وي ،وأبطل,,ت في,,ه جمي,,ع التعل,,يالت الت,,ي ال تس,,تند إل,,ى اس,,تعمال ،وح,,ذفت م,,ن فص,,وله
فصوالً ،ل,م تك,ن لتك,ون ل,وال ش,غف النح,اة بالج,دل العقل,ي ،وتمس,كھم بفك,رة العم,ل ،وفرق,ت
مسائل كانت عند النحاة مجتمع,ة ،وال ينبغ,ي لھ,ا أن تجتم,ع؛ ألنھ,ا ليس,ت م,ن واد واح,د ،وال
موضوع واحد ،كالذي كان النحاة يسمونه باالستثناء المفرغ ،فقد تن,اول النح,اة بحث,ا ً ف,ي ب,اب
االستثناء ،وليس ھو من باب,ه ،ألن,ه توكي,د وقص,ر ،فحق,ه أن يع,الج م,ع م,ا يع,الج م,ن مس,ائل
) (١المرجع نفسه.٢١٧ ،
) (٢المرجع نفسه .٢١٧ ،
) (٣سورة آل عمران ،اآلية .١٤٤
) (٤ولويل ،عودة للنحو العربي األصيل.٢١٧ ،
١٠٦

التوكيد وطرائقه ").(١
ونخلص من المقدمة ما يلي:
أوالً :أن ھدف تأليف الكتاب؛ ھو تخليص النحو العربي مما علق فيه م,ن فلس,فات وت,أويالت
وتعقيدات ،صرفت الدرس النحوي عن ھدفه.
ثانيا ً :إخراج نمط االستثناء المفرغ من باب االستثناء ،وإلحاقه بباب التوكيد والحصر.
وأرى أن مھدي المخزومي تابع غيره من النحاة الق,دماء ف,ي نم,ط االس,تثناء المف,رغ،
لكن الجديد إلحاق ھذا النمط بباب التوكيد والقصر ،وأَنا معه في ذلك .
تناول مھدي المخزومي االستثناء في موضعين؛ ف,ي الموض,ع األول :ج,اء حديث,ه مختص,راً
موجزاً ،فقد ع ّرف االستثناء ،ثم ذھب يحلل ھذا التعريف م,ن خ,الل بع,ض األمثل,ة؛ يق,ول" :
االستثناء وھو إخراج شيء من حكم دخل فيه غيره ،نحو ] :خرج الزائرون إالّ خالداً [ ،فھنا
حكم وھ,و "الخ,روج" ،وجماع,ة دخل,وا ف,ي الحك,م ،أو تلبس,وا ب,ه ،وھ,م "الزائ,رون" ،وواح,د
أستثني من ھذه الجماعة ،فلم يشاركھم في الحكم ،وھو):خالد("). (٢
)(٣
ثم يذكر الشروط الواجب توافرھا لتحقق االستثناء؛ وھي:
 -١المستثنى منه ) :الزائرون (.
 -٢المستثنى ) :خالد (.
 -٣األداة ) :إالّ (.
ثم يتناول بعد ذلك نمطين م,ن أنم,اط االس,تثناء فق,ط الت,ام؛ بنوعي,ه الموج,ب والمنف,ي،
)(٤
ذاكراً حكم كل واحد منھما.
ويعود إلى االستثناء في موضع الحق من كتابه ولكن بتفصيل أكث,ر؛ فبع,د أن ع,رّف
االستثناء ،وتناول شروط تحققه ،تحدث عن االستثناء المفرغ مخرجا ً إياه م,ن ب,اب االس,تثناء
ومدخله في ب,اب التوكي,د والقص,ر؛ يق,ول " :والواق,ع ّ
أن م,ا س,مي باالس,تثناء المف,رغ ل,م يك,ن
استثناء بحال ،ولكنه قص ٌر ،والقصر توكيد ،أدات,ه الت,ي يق,وم عليھ,ا ھ,ي ) النف,ي و إالّ ( ،ول,م
يكن النحاة ليعرضوا له في باب االستثناء لوال وجود ) إالّ ( فيه ،و) إالّ ( ف,ي ھ,ذه األمثل,ة ال
تؤدي االستثناء ،ولكنھا صحيحة إلى النفي السابق لتؤدي توكيداً ").(٥
يتن,,اول بع,,د ذل,,ك ) إالّ ( ،ق,,ائالً إنھ,,ا أم أدوات االس,,تثناء ،وھ,,ي محمول,,ة عليھ,,ا محل ,الً
المثالين التاليين:
] أفلس التجا ُر إال عليا ً [ و] ما أفلس التجار إال عليا ً [.
" ففي المثال األول؛ نفت ) إالّ ( اإلفالس عن علي ،وقد كان ثبت للتجار ،وفي المثال الثاني؛
أثبتت ) إالّ ( اإلفالس لعلي بعد إذ نفي عن التجار") .(٦فھي تنفي عما بعدھا ما ثبت لم,ا قبلھ,ا
وتثبت لما بعدھا ما نفي عما قبلھا.
أما بقية األدوات فيقول عنھا ":ألحق النحاة بـ ) إالّ ( كلمات رأوا أنھا تؤدي ما تؤديه ) إالّ (
) (١المخزومي ،مھدي ،ف,ي النح,و العرب,ي قواع,د وتطبي,ق عل,ى الم,نھج العلم,ي الح,ديث ،المقدم,ة ،ط ،٣
١٩٨٦م) ،د.ن(.١٥ ،
) (٢المرجع نفسه.٤٢ ،
) (٣المرجع نفسه .٤٢ ،
) (٤المرجع نفسه.٤٢ ،
) (٥المخزومي ،في النحو العربي .٢٠٦ ،
) (٦المرجع نفسه.٢٠٧ ،
١٠٧

من وظيفة ،وھ,ذه الكلم,ات بعض,ھا اس,م ،وبعض,ھا فع,ل ،وبعض,ھا أداة ،وأكث,ر ھ,ذه الكلم,ات
استعماالً ھي:
)(١
 -٢سوى "
 -١غير
ويذھب مھدي المخزومي ف,ي إعرابھم,ا ،كم,ا يل,ي ":والح ,ﱡ
ق أن )غي,ر( و) س,وى( مث,ل:
)مثل( في إبھامھما ،ومثل ،وغي,ر ،وس,وى ،إذا ل,م يس,ند إليھ,ا ،أو ل,م يض,ف إليھ,ا ،نع,ت بع,د
نكرة ،وحال بعد معرفة ،فإذا نصبت غير وسوى في ھذا الباب ،فھما منصوبتان على الحال،
وإذا رفعتا فيه فھما مرفوعتان على النعت ".
وفي ھذا يتفق مھدي المخزومي وشوقي ضيف في إعراب ھ,اتين األدات,ين ،وأرى ّ
أن مھ,دي
المخزومي س ّمى حروف االستثناء أداة مع أن ھذه التسمية قد تنسحب على كل األدوات .
وتناول بعد ذلك ] خال وعدا [ ،فيقول ":وھما كلمتان جامدتان تستعمالن استعمالين:
 (١تستعمالن استعمال األفعال ،مسبوقتين بأداة الوصل ،أو أداة المص,در عل,ى ح,د تعبي,ر
النحاة ،أعني " ما " فيكون ما بعدھما منصوباً.
 (٢تستعمالن استعمال أدوات اإلضافة ،مجردتين من " ما " فيكون م,ا بع,دھما مخفوض,ا ً
على اإلضافة ").(٢
وأرى أن مھ,,,دي المخزوم,,,ي عن,,,دما عّ ,,,د ] خ,,,ال وع,,,دا [ ب,,,دون "م,,,ا" المص,,,درية
مضافتين ،والمستثنى بھما مضافا ً إلي,ه مج,روراً ،غف,ل ع,ن كيفي,ة إعرابھم,ا ،فھم,ا عل,ى ھ,ذا
اسمان ،وال ب ّد لھما من موضع من اإلعراب .وأرى أيضا ً ّ
أن إعرابھما ب,دون ) م,ا ( إذا ك,ان
االسم بعدھما مجروراً أن يكونا حرفي جر.
وأف,,رد مھ,,دي المخزوم,,ي ل,,ـ ) حاش,,ا ( ح,,ديثا ً خاص ,ا ً بھ,,ا ،ذاك,,راً أق,,وال النح,,اة فيھ,,ا،
ويخل,ص إل,ى الق,,ول ":والواق,ع ّ
أن اس,تعمال )حاش,,ا( ف,ي االس,تثناء قلي,,ل ،ول,ذلك ك,ان س,,يبويه
)(٣
يع ّدھا في حروف اإلضافة ،ولذلك يخفض ما بعدھا في أكثر االستعماالت " .
ويتناول بعد ذل,ك ن,وعي االس,تثناء المتص,ل والمنقط,ع؛ ق,ائالً " :ول,و أمعن,ا النظ,ر ف,ي
أمثلة االستثناء المنقطع التي تردد التمثيل بھا في كتب القوم ،لرأينا ﱠ
أن االستثناء فيھ,ا ل,م يك,ن
على حقيقته ،بل أرسل إرس,ال المج,از؛ كق,ولھم ] :م,ا زاد ھ,ذا الم,ال إالﱠ م,ا نق,ص [ فق,د ق,ال
إن ذلك من االستثناء المنقطع؛ ّ
النحاةّ :
ألن ما بعد ) إالّ ( ليس واح,داً مم,ا ذك,ر قبلھ,ا؛ ألن,ه ال
يقال زاد النقص .وليس ھ,ذا الق,ول بش,يء؛ ألن المعن,ى المس,تفاد م,ن ھ,ذا المث,ال ،ھ,و أن,ه ل,م
يطرأ على ھذا المال إالﱠ النقصان ،أي لم يصبه شيء يغيّر حاله إالّ النقصان ،يضاف إلى ھذا
أنه ليس في الكالم مستثنى منه ،ليكون الكالم استثناء وھو معدود من القصر ،إذ قصر الصفة
على الموصوف ،أو قصر الفعل على الفاعل ") .(٤ويتحدث بعد ذلك عن استعمال ) إالّ ( ف,ي
معان أخرى (٥) .ويعود مرة أخرى إلى الحديث عن
في غير موضع االستثناء وخروجھا إلى
ٍ
عن االس,تثناء المف,رغ ،تح,ت عن,وان القص,ر) القص,ر ب,النفي وإالّ ( ،ويخ,رج ھ,ذا الن,وع م,ن
) (٦
االستثناء من باب االستثناء ويدرجه كما أسلفت في باب التوكيد والقصر.
) (١المرجع نفسه .٢٠٧ ،
) (٢المخزومي ،في النحو العربي .٢٠٨ ،
) (٣المرجع نفسه.٢٠٩ ،
) (٤المرجع نفسه .٢٠٩ ،
) (٥المرجع نفسه.٢١٠ ،
) (٦المخزومي ،في النحو العربي ٢١٠ ،و .٢١١
١٠٨

 ١٠.٣ھادي نھر في كتابه ] التراكيب اللغوية في العربية [:
تناول ھادي نھر أسلوب االستثناء في كتابه) التراكي,ب اللغوي,ة ف,ي العربي,ة (؛ يق,ول
في المقدم,ة ":فق,د ألغي,ت كثي,راً م,ن التراكي,ب اللغوي,ة الت,ي يبّ ,وب لھ,ا ف,ي كت,ب النح,و ،وق,د
أقتص,,ر فيھ,,ا عل,,ى بع,,ض الص,,ور الت,,ي ال تؤك,,د حقيق,,ة التركي,,ب المع,,ين ،أو تجم ُ ,ع أنماط,,ه
ونماذجه العدي,دة ،فق,د بّ ,وب النح,اة م,ثالً لتراكي,ب التوكي,د بب,اب ) التوكي,د المعن,وي والتوكي,د
اللفظي ( في الوقت الذي تمتلك فيه العربية أنماطا كثيرة دالة على التوكيد كشف عنھا الفصل
الخاص بھذا التركيب ").(١
إذن فقد تناول ھادي نھ,ر ب,اب االس,تثناء تح,ت ثالث,ة عن,اوين ف,ي كتاب,ه ھ,ذا؛ العن,وان
األول :تراكيب التوكيد مدرجا ً أسلوب القص,ر ب,النفي واالس,تثناء تح,ت ھ,ذا العن,وان ،وح,ذف
المس,,تثنى تح,,ت عن,,وان تراكي,,ب الح,,ذف والتق,,دير ،والنف,,ي باالس,,تثناء تح,,ت عن,,وان تراكي,,ب
)(٢
النفي.
أوالً :االستثناء المفرغ :ع ّد ھادي نھر االستثناء المفرغ نوعا ً من أنواع التوكيد ،وطريق,ا ً م,ن
طرق القصر؛ يقول ":يكون القصر على وفق طرق شتى نذكر منھا اآلتي:
 -١القص,,ر ب,,النفي و) إالّ ( ،وق,,د يك,,ون النف,,ي ب,,ـ )م ,ا( ك,,ـ ) وم,,ا محم,,د إالّ رس,,ول( ،أو
بغيرھا؛ نحو قوله تعالى ):إن ھذا إال ملك كريم ( ).(٣
 -٢كما يكون االستثناء بغير ) إالّ ( ،نحو:
)(٤
بما نخشاه من المحن "
لم يبق سواك نلوذ به
ثانيا ً :حذف المستثنى ":وذل,ك بع,د ] إالّ وغي,ر[ المس,بوقتين ب,ـ )ل,يس( ،يق,ال :قبض,ت عش,رة
ليس إالّ أوليس غي,ر .كأن,ه ق,ال ]:ل,يس إالّ ذاك ـ ول,يس غي,ر ذاك[ ،لك,نھم ح,ذفوا ذل,ك تخفيف,ا ً
واكتفا ًء بعلم المخاطب ما يعني ") ،(٥وغير ھذه اسم مالزم لإلضافة ف,ي المعن,ى ،ويج,وز أن
يُقطع عنھا لفظا ً إن فھم المعنى وتقدمت عليه كلمة ليس وقولھم :ال غير لحن ").(٦
ثالثا ً :النفي باالستثناء :تناول ھادي نھر عالقة االس,تثناء ب,النفي ،وش,بھھا بعالق,ة ج,زء بك,لّ،
يقول ):فإذا قلت ):ليس الذكر كاألنثى ( ،أفدت معنى قولك أيضا ً ّ
إن الذكر غير األنثى ،ولھذا
قي,,ل أن )غي,,ر( تس,,تعمل أداة نف,,ي ،فالعالق,,ة مش,,ابھة تام,,ة ،وم,,ن ھن,,ا اس,,تخدمت أكث,,ر أدوات
االستثناء لتأكيد نفي المراد نفيه .ومن ھذه األدوات ن,ذكر ] ال يك,ون ،ول,يس [ :مث,ل )ج,اءني
القوم ليس زيداً ( ومثل ھذه التراكيب مھجور في الوقت الحاضر() .(٧وكذا )إالّ ( حين تكون
تكون بمعنى ) لكن( ) ،(٨كقوله تعالى ) :لست عل,يھم بمص,يطر ،إالّ م,ن ت,ولى وكف,ر ،فيعذب,ه
)(١٠
ﷲ ( ) ،(٩أو بمعنى )غير( كقوله تعالى):لو كان فيھما آلھة إالّ ﷲ لفسدتا (.
) (١نھر ،ھادي ،التراكيب اللغوية في العربية -دراسة وصفية تطبيقية ،-المقدمة ،مطبعة اإلرشاد – بغداد
١٩٨٧م.٩ ،
) (٢المرجع نفسه  ،الصفحات١١٥:و١٤٩و ٣٠٧و ٣٠٨و .٣٠٩
) (٣سورة آل عمران ،اآلية .١٤٤
) (٤نھر ،التراكيب اللغوية في العربية.١٢٨ ،
) (٥سيبويه ،الكتاب ٣٤٤ / ٢ ،و .٣٤٥
) (٦نھر ،التراكيب اللغوية في العربية.١٦٨ ،
) (٧المرجع نفسه.٣٠٨ ،
) (٨المرجع نفسه.٣٠٨ ،
) (٩سورة الغاشية ،اآلية  ٢٢و .٢٣
) (١٠سورة األنبياء ،اآلية .٢٢
١٠٩

ويتناول بعد ذلك )غير وسوى ( وتفيدان معنى النفي إذا حلتا محل) إالّ ( نحو ]:نج,ح
)(١
الطلبةُ غير زي ٍد ،وسوى زي ٍد [.
)(٢
ومثل ) غير( في إفادة النفي ) ماخال وماعدا (  .ثم يكمل كالمه عن )دون( فيقول":
ُ
فعلت ھ,ذا م,ن
فيقول ":وتستعمل )دون( أحيانا ً للداللة على )غيبة( ما أضيف إليه ،من نحو]:
دونك [ ،أي :وأنت غائب ،ونحو) :قام الق,وم دون زي,د ( ،ف,المعنىّ :
إن زي,داً ل,م يق,م ،ف,داللتھا
داللة غير ،غير ّ
أن ھذا ال يطرد ،ومن ذلك قوله تعالى ):إنكم لتأتون الرج,ال ش,ھوةً م,ن دون
)(٤
النساء ( (٣) ،بنفيه سبحانه أنھم يأتون النساء ،ويقرر إتيانھم للرجال " .
 ١١.٣اإلحصائية
ً
ّ
أوالً :أكثر أدوات االستثناء ورودا في المعلقات وأصحاب دواوينھم) ،إال ،وغير ،وسوى(.
ثانياً :ندرة استخدام أدوات االستثناء األخرى ،مثل ) :خال ،ماخال ،بيد ،حاشا ،السيما ،ليس(.
ثالثا ً :لم ترد بعض أدوات االستثناء ،مثل ) :ال يكون ،وبله ،وتر ّما ،ول ّما ،وعدا ،وما عدا (.
رابعا ً :تقدم المستثنى على المستثنى منه مرتين.
خامساً :وردت ) ماخال ( مرتين ،كما وردت ) خال ( مرة واحدة أيضا ً.
سادسا ً :ورد أسلوب ) السيما ( مرة واحدة ،وھو شاھد مشھور.
سابعا ً :وردت ) ليس ( بمعنى االستثناء مرتين.
ثامنا ً :لم ترد ) دون ( إالﱠ للظرفية ،وال معنى لالستثناء فيھا.
تاسعا ً :تكررت ) إالﱠ ( ثالث مرات.
عاشراً :توزعت أنماط االستثناء كما يلي :
١ـ االستثناء المفرغ ،كان ھذا النمط أكثر األنماط ش,يوعا ً ف,ي المعلق,ات وال,دواوين ،إذ ورد
مائة وأحد عشر مرة.
٢ـ ورد االستثناء التام المنفي خمسا ً وثالثين مرة.
٣ـ ورد االستثناء التام المثبت ثمان وثالثين مرة.
٤ـ ورد االستثناء المنقطع ست مرات.
الحادي عشر :وردت أدوات االستثناء كم,ا ف,ي المعلق,ات وأص,حاب دواوي,نھم ،وع,دد م,رات
ذكرھا ،كما ھو آت:
إالﱠ.١٤١ :
غير.٣٢ :
ِس َوى.١٧ :

) (١نھر ،التراكيب اللغوية في العربية.٣٠٨ ،
) (٢المرجع نفسه.٣٠٨ ،
) (٣سورة األعراف ،اآلية .٨١
) (٤نھر ،التراكيب اللغوية في العربية.٣٠٩ ،
١١٠

الخاتمة
كانت ھذه الدراسة حول االستثناء ومعالمه بين القاعدة النحوية والواقع االستعمالي من خالل
معلقات العرب العشر ،دراسة نظرية تطبيقية ،قمت خاللھا باستقصاء األبيات الش,عرية الت,ي
وردت في المعلقات ،المتعلقة بمسائل االستثناء واالستشھاد بھا في مواطن االستشھاد.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أھمھا مايلي:
أوالً :أن أسلوب االس,تثناء ك,ان م,ن األس,اليب الت,ي كث,ر ش,يوعھا ف,ي المعلق,ات ،ول,م يقتص,ر
األمر على نوع واحد من أنواع االستثناء ،وإن كان في بعضھا كثير الورود ،ولكنني
ُ
عث,,رت علي,,ه م,,ن الش,,واھد ش,,املة لك,,ل أن,,واع االس,,تثناء :المتص,,ل،
وج,,دت أن م,,ا
والمنقطع ،والمفرغ.
ً
ثاني,ا ً :حظ,ي االس,تثناء المف,رغ بع,,دد كبي,ر م,ن الش,واھد ف,ي المعلق,,ات؛ ولع,ل ذل,ك عائ,دا إل,,ى
وضوح المعنى ،بحي,ث يس,ھل عل,ى الق,ارئ معرف,ة وتق,دير المس,تثنى من,ه المح,ذوف
دون الحاجة إلى ذكره ،فالعربية تلجأ إلى االختصار إذا كان المعنى واضحا ً.
ثالث ,ا ً :أكث,,ر أدوات االس,,تثناء ش,,يوعا ً ف,,ي المعلق,,ات ھ,,ي ):إالّ ( ،وھ,,ذا ل,,يس بالش,,يء الجدي,,د
والغريب ،فمن المعروف أن ) إالﱠ( ھ,ي أم األدوات وأص,لھا ،ل,ذا كث,ر اس,تعمالھا ف,ي
المعلقات.
رابعا ً :بعض أدوات االستثناء لم ترد في المعلقات ،مثل):ال يكون ،وبله ،ول ﱠما ،وتر ّما ،وعدا،
وماعدا ( ،ولعل سبب ذلك يعود إلى قلة استعمالھا وشيوعھا في ذلك الوقت.
خامس ,ا ً :ورود بع,,ض األبي,,ات الش,,عرية ش,,اذة ع,,ن قواع,,د االس,,تثناء ،ل,,ذا نج,,دھم يؤول,,ون ف,,ي
اإلعراب.
سادس,ا ً :معظ,,م القواع,د النحوي,,ة ال,واردة ف,,ي أس,لوب االس,,تثناء ـ الت,,ي وض,عھا النح,,اة بش,,كل
معي,اري ـ ل,م ت,رد عليھ,,ا ش,واھد ف,ي تل,,ك المعلق,ات وال,دواوين ،وم,,ا ورد م,ا ھ,,و إالّ
شواھد مصنوعة كانت من وضع النحاة أنفسھم.
سابعا ً :يرى بعض الباحثين اللغويين المحدثين ،أن نمط االستثناء المف,رغ ،م,ا ھ,و إالّ أس,لوب
من أساليب الحصر والقصر ،والقصر توكيد ،أداته التي يقوم عليھا؛ ھي ) النفي ب,إالﱠ
( ،ومن ھؤالء الباحثين :مھدي المخزومي في كتابه ) في النحو العربي(.
ثامنا ً :ھناك كثير من قواعد االستثناء يمك,ن االس,تغناء عنھ,ا ،كم,ا ذك,ر ذل,ك كثي,ر م,ن النح,اة
المحدثين ،وأكده شواھد المعلقات.
تاسعا ً :أن المعلقات يجب أن تحظى باالھتمام من قبل الدارسين؛ للتعرف على تراكي,ب اللغ,ة
وأس,,اليبھا المختلف,,ة ،في,,ا حب,,ذا ل,,و أن الب,,احثين توجھ,,وا لدراس,,ة األب,,واب النحوي,,ة م,,ن
خاللھا ،فھي تعد ميدانا ً واسعا ً للدراسات والبحوث اللغوية المتنوعة.

١١١

المراجع

األبرص ،عبيد2003 ،م ،ديوان عبيد بTن األبTرص ،تحقي,ق :تش,ارلز الي,ل ،ق,دم للطبع,ة الثاني,ة،
وأعدھا للنشر وترجم التعليقات إلى العربية :د .محمد عوني عب,د ال,رؤوف ،دار الكت,ب
والوثائق القومية ،مركز تحقيق التراث ،القاھرة.
أحمد ،نوزاد حس,ن1996 ،م ،المTنھج الوصTفي فTي كتTاب سTيبويه ،الطبع,ة األول,ى ،منش,ورات
جامعة قازيونس ،بنغازي -ليبيا.
األخفش األوسط ،أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي1981 ،م ،معاني القTرآن ،تحقي,ق :ف,ائز
فارس ،الطبعة الثانية ،الجزء األول ،الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر ،الكويت.
األزھري ،خالد بن عبدﷲ1980 ،م ،شرح التصTريح علTى التوﺿTيح ،الج,زء األول ،دار إحي,اء
الكتب العلمية ،القاھرة – مصر.
األسد ،ناصر الدين1969 ،م ،مصادر الشعر الجاھلي ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف ،مصر.
اإلشبيلي ،ابن خير1963 ،م ،فھرست ابن خير اإلشبيلي ،الطبعة الثانية ،نشر المكتب التجاري،
بيروت ،ومكتبة المتنبي ،بغداد ،ومؤسسة الخانجي ،القاھرة.
األعشى ،ميمون بن قيس2003 ،م ،ديوان األعشى الكبير ،شرحه وقدم له :مھدي محم,د ناص,ر
الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.
امرؤ القيس2005 ،م ،ديوان امرئ القيس ،حققه وشرحه :حنا الف,اخوري ،دار الجي,ل ،بي,روت
– لبنان.
األنباري ،كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ب,ن أب,ي س,عيد األنب,اري1982،م ،اإلنصTاف فTي
مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،الج,زء األول ،المكتب,ة العص,رية،
بيروت – لبنان.
األنباري ،أبوبكر محمد بن القاسم1980،م ،شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات ،تحقي,ق :عب,د
السالم ھارون ،الطبعة الرابعة ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.
األندلسي ،أب,و حي,ان محم,د ب,ن يوس,ف1998 ،م ،ارتشTاف الضTرب مTن لسTان العTرب ،تحقي,ق:
رجب عثمان محمد ،الطبعة األولى ،الجزء الثالث ،مكتبة الخانجي ،القاھرة – مصر.
البخاري ،أبو عب,د ﷲ محم,د ب,ن إس,ماعيل1998 ،م ،صTحيح البخTاري ،بي,ت األفك,ار الدولي,ة –
الرياض – السعودية.
برجشستراسر1929،م ،التطور النحوي للغة العربية ،مطبعة النجاح ،القاھرة – مصر.
البغدادي ،عب,د الق,ادر ب,ن عم,ر1970 ،م ،خزانTة األدب ولTب لبTاب لسTان العTرب ،تحقي,ق :عب,د
السالم محمد ھارون ،الطبعة األولى ،الجزء األول ،دار صادر ،بيروت.
بكر ،محمد صالح الدين مصطفى1986 ،م ،النحو الوصفي من خالل القTرآن الكTريم ،المطبع,ة
الفنية ،القاھرة .
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التبري,زي ،ول,ي ال,,دين أب,و عب,دﷲ1980 ،م ،شTTرح القصTائد العشTر ،تحقي,,ق :فخ,ر ال,دين قب,,اوة،
الطبعة الرابعة ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.
التغلبي،عمرو بن كلثوم1991،م ،ديوان عمرو بن كلثTوم ،جمع,ه وحقق,ه و ش,رحه  :إمي,ل ب,ديع
يعقوب ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
ثعلب ،أبو العباس أحمد بن يحيى1969 ،م ،مجالس ثعلب ،تحقيق :عبد الس,الم ھ,ارون ،الطبع,ة
األولى ،الجزء األول ،دار المعارف ،مصر.
الجمح,,ي ،أبوعب,,دﷲ محم,,د ب,,ن س,,الم1974 ،م ،طبقTTات فحTTول الشTTعراء ،ش,,رح :محم,,ود محم,,د
شاكر ،الجزء األول ،مطبعة المدني.
اب,,ن جن,,ي ،أب,,و الف,,تح عثم,,ان الموص,,لي البغ,,دادي1985،م ،اللمTTع فTTي العربيTTة ،تحقي,,ق :حام,,د
المؤمن ،الطبعة الثانية ،عالم الكتب ،بيروت – لبنان.
الج,,وھري ،أبونص,,ر إس,,ماعيل ب,,ن حم,,اد)،د.ت( ،الصTTحاح ،الج,,زء الث,,اني ،الناش,,ر دار العل,,م
للماليين ،بيروت – لبنان.
اب,,ن الحاج,,ب ،جم,,ال ال,,دين أب,,ي عم,,رو عثم,,ان ب,,ن عم,,ر المع,,روف ب,,ابن الحاج,,ب النح,,وي
الم,,,الكي1979،م ،الكافيTTTة فTTTي النحTTTو ،ش,,,رحه :رض,,,ي ال,,,دين محم,,,د ب,,,ن الحس,,,ن
االستراباذي ،الطبعة الثانية ،الجزء األول ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
الحسيني ،أبو البقاء أيوب بن موس,ى الفريم,ي1998 ،م ،كتTاب الكليTات معجTم فTي المصTطلحات
والفروق اللغوية ،تحقيق:عدنان درويش و محمد المصري ،مؤسسة الرس,الة ،بي,روت
.
اب,,ن خل,,دون ،ول,,ي ال,,دين أب,,و زي,,د عب,,دالرحمن ب,,ن محم,,د) ،د.ت( ،مقدمTTة ابTTن خلTTدون ،الطبع,,ة
الرابعة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
الدامغاني ،أبو عب,دﷲ الحس,ين ب,ن محم,د1985 ،م ،الوجTوه والنظTائر أللفTاظ كتTاب ﷲ العزيTز،
تحقيق :سيد األصل ،الطبعة الخامسة ،دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان.
دمش,قية ،عفي,,ف1978 ،م ،المنطلقTات التأسيسTTية والفنيTTة إلTى النحTTو العربTي ،الطبع,,ة األول,,ى،
معھ,,د اإلنم,,اء العرب,,ي ،ط,,رابلس ،ليبي,,ا ،ف,,رع لبن,,ان – بي,,روت  ،الدراس,,ات اإلنس,,انية،
تحديث اللغة العربية .٤
دي سوسور ،فردينان1988 ،م ،علم اللغة العام ،ترجمة :يوئيل يوسف عزيز ،بيت الموصل .
الذبياني ،النابغ,ة) ،د.ت( ،ديTوان النابغTة الTذبياني ،تحقي,ق وش,رح :ك,رم البس,تاني ،دار ص,ادر،
بيروت.
الرازي ،محمد بن أب,ي بك,ر ب,ن عب,دالقادر1995 ،م ،مختTار الصTحاح ،تحقي,ق :محم,ود خ,اطر،
طبعة جديدة ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بيروت – لبنان.
الرض,,ي ،رض,,ي ال,,دين محم,,د ب,,ن حس,,ن1978 ،م ،شTTرح الرﺿTTي علTTى الكافيTTة،الج,,زء الث,,اني،
جامعة قازيونس ،بنغازي.
الرمالي ،ممدوح عبدالرحمن1996 ،م ،العربيTة والوظTائف النحويTة ،دراس,ة ف,ي اتس,اع النظ,ام
واألساليب ،دار المعرفة الجامعية ،الشاطبي) ،د.م(.
الرم,اني ،أب,و الحس,ن عل,ي ب,ن عيس,,ى النح,وي1973 ،م ،معTاني الحTروف ،تحقي,ق :عب,د الفت,,اح
إسماعيل شلبي ،دار نھضة مصر للطبع والنشر ،القاھرة – مصر.
الزبيدي ،أبو ت,امر محم,د ب,ن الحس,ن الزبي,دي األندلس,ي) ،د.ت( ،طبقTات النحTويين واللغTويين،
تحقيق :محمد أبوالفضل إبراھيم ،ط ،2دار المعارف ،القاھرة.
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الزركشي ،بدر الدين أبو عبدﷲ محمد بن بھادر بن عبدﷲ الشافعي1997،م ،البحر المحTيط فTي
أصول الفقه ،ضبط :محم,د محم,د ناص,ر ،الج,زء الث,اني ،الطبع,ة األول,ى ،دار المكتب,ة
العلمية ،بيروت ـ لبنان .
الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 1980 ،م ،المفصل في علTم العربيTة ،الطبع,ة
الثانية ،دار الجيل ،بيروت – لبنان.
الزوزني ،أبو عبدﷲ الحسين بن أحمد بن الحسين ،شرح المعلقات السبع ،تحقيق :محمد محي,ي
الدين عبد الحميد ،نشر مكتبة صبيح) ،د.م(.
زوين ،علي1986 ،م ،منھج البحث اللغوي بين التراث ومنھج اللغة الحديث ،الطبع,ة األول,ى،
سلسلة كتب شھرية ،بغداد.
الزيات ،أحمد حسن1978 ،م ،تاريخ األدب العربي ،دار الثقافة ،بيروت .
زيدان ،جرجي1911 ،م ،تاريخ آداب اللغة العربية ،الجزء األول ،مطبعة الھالل ،الفجالة.
ابن السراج ،أبو بكر محمد بن سھل1988 ،م ،األصول في النحو ،تحقيق :عب,د الحس,ين الفتل,ي،
الطبعة الثالثة ،الجزء األول ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان.
سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،1988 ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم ھارون ،الطبعة
الثالثة ،الجزء الثاني ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
السيوطي1988 ،م،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ  ،اإلتقان في علوم
القرآن ،تحقيق :عبد الرزاق المھدي ،الجزء الثاني ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،
صيدا – لبنان.
السيوطي1988 ،م ،معجم األدوات النحوية وإعرابھا فTي القTرآن الكTريم ،تحقي,ق :عب,د العزي,ز
السيروان ويوسف علي بديوي ،دار ابن ھانئ ،الطبعة األولى ،دمشق – سوريا.
السيوطي) ،د.ت( ،شرح شواھد المغني،تحقيق:محمد محمود ،لجنة التراث العربي.
السيوطي) ،د.ت(،ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع ،عن,ي بتص,حيحه :الس,يد محم,د ب,در ال,دين
النعساني ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،الجزء األول ،بيروت – لبنان.
السيوطي1958 ،م ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،ش,رح :محم,د أحم,د ج,اد الم,ولى ومحم,د
أبي الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي ،الطبعة الرابعة ،الجزء الثاني ،مطبعة عيسى
البابي الحلبي ،مصر.
الشلوبيني ،أبوعلي عمر بن محمد ب,ن عم,ر1980،م ،التوطئTة ،تحقي,ق :يوس,ف أحم,د المط,وع،
مطابع سجل العرب ،القاھرة.

الشمايلة ،وجدان عبد اللطيف الشمايلة2006 ،م ،االسTتثناء فTي الحTديث الشTريف بTين النظريTة
والتطبيق من خالل صحيح البخاري ،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة.
الش,نقيطي ،محم,,د األم,,ين ب,,ن المخت,,ار) ،د.ت( ،مTTذكرة فTTي أصTTول الفقTTه ،دار العل,,م ،بي,,روت –
لبنان.
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عب,دﷲ1937 ،م ،إرشTاد الفحTول إلTى تحقيTق الحTق مTن
علم األصول ،طاش كبرى زاده ،أحمد بن مصطفى ،المطبعة الحلبية ،القاھرة .
الشيباني ،أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زيد1944 ،م ،شرح ديوان زھير بن أبTي سTلمى ،نس,خة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،الناشر :الدار القومية للطباعة والنشر ،القاھرة.
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الصائغ ،شمس الدين أبو عب,دﷲ محم,د ب,ن حس,ن2003 ،م ،اللمحTة فTي شTرح الملحTة ،تحقي,ق:
إبراھيم بن سالم الصاعدي ،الطبعة األولى ،الجزء األول ،الجامع,ة اإلس,المية ،المدين,ة
المنورة  -السعودية.
الصبان ،محمد بن عل,ي) ،د.ت( ،حاشTية الصTبان علTى شTرح األشTموني علTى ألفيTة ابTن مالTك
ومعه شرح الشواھد للعيني ،الجزء الثاني ،دار إحياء الكتب العربية ،القاھرة.
ضيف ،شوقي1982 ،م ،تجديد النحو ،الطبعة الثانية ،دار المعارف ،القاھرة – مصر.
طبانة ،بدوي1967،م ،معلقات العرب ،دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاھلي ،الطبعة
الثانية ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة – مصر.
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير2001 ،م ،جامع البيان من تأويل آي القرآن ،ضبط وتعليق:
محمود محمد شاكر ،الطبعة األولى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
الطھطاوي ،رفاعة راف,ع1285 ،م ،التحفTة المكتبيTة لتقريTب اللغTة العربيTة ،تحقي,ق :الب,دراوي
زھران ،دار المعارف ،القاھرة – مصر.
العامري ،لبيد بن ربيعة) ،د.ت( ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بيروت.
ابن العبد ،طرفة1987 ،م ،ديوان طرفة بن العبد ،شرحه وق,دّم ل,ه :مھ,دي محم,د ناص,ر ال,دين،
الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
ابن عبد ربه ،أبوعمر أحمد بن محمد1987 ،م ،العقد الفريد ،تحقيق :د .عبد المجيد القرض,يبي،
الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
العبسي ،عنترة بن شداد1964 ،م ،ديوان عنترة بن شداد ،تحقيق ودراسة :محمد سعيد ،المكتب
اإلسالمي ،بال دار النشر.
ابن عصفور ،اإلش,بيلي)،د.ت( ،شTرح جمTل الزجTاجي ،تحقي,ق :أن,س ب,دوي ،دار إحي,اء الت,راث
العربي ،الجزء الثاني ،بيروت – لبنان.
اب,ن عطي,,ة ،أب,,و محم,,د ب,,ن عب,,د الح,,ق ب,,ن غال,,ب1993 ،م ،المحTTرر الTTوجيز فTTي تفسTTير الكتTTاب
العزيTTز ،تحقي,,ق :عب,,د الس,,الم عب,,د الش,,افي محم,,د ،الطبع,,ة األول,,ى ،دار الكت,,ب العلمي,,ة،
بيروت – لبنان.
ابن عقيل ،بھاء الدين بن عقيل) ،د.ت( ،شTرح ابTن عقيTل علTى ألفيTة ابTن مالTك ،تحقي,ق :محم,د
محيي الدين عبد الحميد ،دار الخير) ،د.م(.
العكبري ،أبو البقاء عبد ﷲ ب,ن الحس,ين1995 ،م ،اللبTاب فTي علTل البنTاء و اإلعTراب ،تحقي,ق:
غازي مختار طليمات ،الطبعة األولى ،الج,زء األول ،دار الفك,ر المعاص,ر ،بي,روت –
لبنان ،دار الفكر ،دمشق – سوريا.
عمايرة ،خليل أحمد1990 ،م ،في نحو اللغة و تراكيبھا ،الطبعة الثانية ،مؤسس,ة عل,وم الق,رآن،
عجمان – دبي.
عمايرة ،خليل أحمد1987 ،م ،في التحليل اللغوي ،منھج وصTفي تحليلTي ،تق,ديم :س,لمان حس,ن
العاني ،الطبعة األولى ،مكتبة المنار ،الزرقاء – األردن.
ابن عوض ،صالح بن عوض بن عبد ﷲ مريبش2006 ،م ،االستثناء في القرآن الكريم ،جدارا
للكتاب العالمي ،عمان  -األردن ،عالم الكتب الحديث ،إربد  -األردن.
الغزال,ي ،أب,و حام,,د ب,ن محم,د1993 ،م ،المستصTTفى فTي علTم األصTTول ،الطبع,ة الثالث,ة ،الج,,زء
الثاني ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان.
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الفارسي ،أبوعلي الحسن بن أحمد ب,ن عب,د الغف,ار1981 ،م ،اإليضTاح العضTدي ،تحقي,ق :حس,ن
شاذلي ،الطبعة الثاني,ة ،الج,زء األول ،دار العل,وم للطباع,ة والنش,ر ،المدين,ة المن,ورة –
السعودية.
الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدﷲ) ،د.ت( ،معاني القرآن ،تحقيق ،أحمد يوس,ف نج,اتي
ومحمد علي النجار ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،الجزء الثاني ،مصر.
الفيصل ،عبدالعزيز ب,ن محم,د1423 ،ھ,ـ ،المعلقTات العشTر ،الطبع,ة األول,ى ،مكتب,ة المل,ك فھ,د
الوطنية ،الرياض.
الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري) ،د.ت( ،المصTباح المنيTر فTي غريTب الشTرح الكبيTر،
المكتبة العلمية ـ بيروت.
القرافي ،شھاب الدين أحمد بن إدريس1986 ،م ،االستغناء في أحكام االسTتثناء ،تحقي,ق :محم,د
عبد القادر ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
القرشي ،أبو زيد محمد بن أبي الخطاب1967،م ،جمھرة أشعار العرب في الجاھلية واإلسTالم،
تحقيق :علي حمد البجاوي ،الطبعة األولى ،الجزء األول ،نشر دار نھضة مصر للطبع
والنشر ،القاھرة.
القرطبي ،أبو العباس أحمد بن عب,د ال,رحمن ب,ن محم,د ب,ن مض,اء1982 ،م ،الTرد علTى النحTاة،
تحقيق :شوقي ضيف ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف ،القاھرة – مصر.
القيروان,ي ،أب,وعلي الحس,ن ب,ن عل,ي ب,ن رش,يق1963 ،م ،العمTدة فTي محاسTن الشTعر وآدابTه،
تحقي,,ق :محم,,د محي ,ي ال,,دين عب,,د الحمي,,د ،الطبع,,ة الثالث,,ة ،الج,,زء األول ،نش,,ر المكتب,,ة
التجارية الكبرى ،مطبعة السعادة ،مصر.
كاظم ،كاظم إبراھيم1988 ،م ،االستثناء في التTراث النحTوي والبالغTي ،الطبع,ة األول,ى ،ع,الم
الكتب ،بيروت.
المالقي ،أحمد بن عبد النور1985 ،م ،رصف المباني في شرح حروف المعTاني ،تحقي,ق :أحم,د
محمد الخراط ،الطبعة الثانية ،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق – سوريا.
ابن مالك ،أبوعبدﷲ جمال الدين محمد بن عبدﷲ ب,ن محم,د ب,ن مال,ك الط,ائي الجي,اني الش,افعي،
2000م ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :علي محمد معّوض وعادل أحمد عبد الموجود،
الطبعة األولى ،الجزء األول ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.
اب,,ن مال,,,ك2001،م ،شTTرح التسTTTھيل تسTTTھيل الفوائTTد وتكميTTTل المقاصTTTد ،تحقي,,ق :محم,,,د عب,,,د
القادرعط,,ا وط,,ارق فتح,,ي الس,,يد ،الطبع,,ة األول,,ى ،الج,,زء الث,,اني ،دار الكت,,ب العلمي,,ة،
بيروت – لبنان.
ابن مالك1983 ،م ،شواھد التوﺿيح والتصحيح ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة الثالثة،
عالم الكتب ،بيروت – لبنان.
ابن مالك1967 ،م ،تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد ،تحقي,ق :محم,د كام,ل برك,ات ،دار الكت,اب
العربي للطباعة والنشر ،مصر.
المبارك ،مازن1971 ،م ،النحو العربي ،العلة النحوية :نشأتھا و تطورھا ،الطبعة الثالثة ،دار
الفكر للطباعة والنشر و التوزيع ،لبنان.
المبرد ،أبو العب,اس محم,د ب,ن يزي,د1979 ،م ،المقتضTب ،تحقي,ق :محم,د عب,د الخ,الق عض,يمة،
الطبع,ة الثاني,,ة ،الج,زء الراب,,ع ،وزارة األوق,اف ،المجل,,س األعل,ى للش,,ؤون اإلس,,المية،
لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاھرة.
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المخزومي ،مھدي1986 ،م ،في النحو العربTي قواعTد وتطبيTق علTى المTنھج العلمTي الحTديث،
الطبعة الثالثة)،د.ن(.
الم,,رادي ،حس,,ن ب,,ن قاس,,م1976 ،م ،الجنTTي الTTداني فTTي حTTروف المعTTاني ،تحقي,,ق :ط,,ه محس,,ن،
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،بغداد.
المقدس,,ي ،موف,,ق ال,,دين عب,,د ﷲ ب,,ن أحم,,د ب,,ن محم,,د ب,,ن قدام,,ة2001،م ،روﺿTTة النTTاظر وجنTTة
المناظر ،تحقيق :عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،الطبعة السادس,ة ،الج,زء الث,اني،
مكتبة الرشيد ،الرياض – السعودية.
أبوالمكارم ،علي1980 ،م ،تقويم الفكر النحوي ،دار الثقافة ،بيروت – لبنان.
اب,,ن منظ,,ور ،جم,,ال ال,,دين أب,,و الفض,,ل محم,,د ب,,ن مك,,رم ب,,ن منظ,,ور) ،د.ت( ،لسTTان العTTرب،
تحقيق:عامر أحمد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد1973 ،م ،شرح القصTائد التسTع المشTھورات ،تحقي,ق :أحم,د
قطاب ،نشر وزارة اإلعالم العراقية ،مطبعة الحكومة ،بغداد.
نھر ،ھادي1987،م ،التراكيب اللغوية في العربية -دراسة وصفية تطبيقية ،-مطبع,ة اإلرش,اد،
بغداد .
الھ,,روي ،عل,,ي ب,,ن محم,,د النح,,وي1981 ،م ،األزھيTTة فTTي علTTم الحTTروف ،تحقي,,ق :عب,,د المع,,ين
الملوحي ،الطبعة الثانية ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق.
ابن ھشام ،أبو محمد عبدﷲ جمال الدين ب,ن يوس,ف ب,ن أحم,د ب,ن عب,دﷲ)،د.ت( ،مغنTي اللبيTب،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،الجزء األول ،القاھرة.
اب,ن ھش,,ام1979 ،م ،أوﺿTح المسTTالك إلTى ابTTن مالTك ،الطبع,,ة الخامس,ة ،دار الجي,,ل ،بي,,روت –
لبنان.
ولويل ،كامل جمي,ل1994 ،م ،عTودة للنحTو العربTي األصTيل والنحTو والمعنTى ،ب,دون ذك,ر دار
النشر ،عمان.
اليشكري ،الحارث بن حلزة1991 ،م ،ديوان الحTارث بTن حلTزة ،جمع,ه وحقق,ه وش,رحه :إمي,ل
بديع يعقوب ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
اب,,ن يع,,يش ،موف,,ق ال,,دين يع,,يش ب,,ن عل,,ي ب,,ن يع,,يش النح,,وي1980 ،م ،شTTرح المفصTTل ،الج,,زء
الثاني ،عالم الكتب ،بيروت.
اليمني ،علي بن سليمان الحيدرة2002 ،م ،كشف المشكل في النحو ،تحقيق :ھادي عطي,ة مط,ر
الھاللي ،الطبعة األولى ،دار عمار ،عمان – األردن.
اليمني1975 ،م ،كشف المشكل في النحو ،تحقيق :كامل محمد يعقوب ،القاھرة.
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