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 1واستعماالهتا يف القرآن الكرميدالالهتا إال 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. وبعد

فإن القرآن الكرمي معٌن ال ينضب، ومن يبحر فيو يغرتف من فيضو الكثًن والكثًن، وىا ضلن نلمس جانبا من 
من عبًن كلماتو كلمة "  نستنشقجوانبو من خالل الوقوف على الشاىد القرآين يف العلوم العربية واإلسالمية 

 اة وادلفسرين.إال "  لنقف على مواطن استخدامها، ودالالهتا السياقية عند النح

 أىداف البحث:

 معرفة مواضع استخدام " إال " يف القرآن الكرمي. -1
مقارنة ما قالو النحاة وادلفسرون يف معاين " إال " مبا ورد من استخدامات ذلا يف آي القرآن  -2

 الكرمي.
 بيان الدور الداليل الستعمال " إال " يف سياقتها ادلختلفة. -3

 خطة البحث:

 قدمة وثالثة مباحث وخامتة.تتكون خطة البحث من م

 أما ادلقدمة فشملت أمهية ادلوضوع، وأىدافو، ومنهجو، وعناصره.

 وجاء ادلبحث األول عنوانو: مفهوم " إال " عند النحاة بٌن البساطة والرتكيب.

 وجاء ادلبحث الثاين عنوانو: معاين إال عند النحاة وادلفسرين.

 ام " إال " يف سياقها القرآين.وأما ادلبحث الثالث فعنوانو: داللة استخد

  وجاءت خامتة البحث فيها أىم النتائج والتوصيات.

 

  

                                                                 
 د/ محمد عزيز عبد المقصود، رئيس قسم المغويات بكمية المغة العربية، جامعة اإلنسانية، قدح، ماليزيا. - 1
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 لوَ ادلبحث األ
 مفهوم " إال " عند النحاة بٌن البساطة والرتكيب

 ترد " إال " بسيطة ومركبة:

أنفسهم بو ،  ألزم البصريون أنفسهم مببدأ ) بساطة األداة ( ، ال تركيبها ، غًن أّّنم مل يلتزموا مبا ألزموا
فتعددت آراؤىم يف األدوات بٌن البساطة والرتكيب ، وكذلك فعل من جاء بعدىم ، واتّبع ّنجهم ، أّما 
الكوفيون فمالوا إىل القول بالرتكيب يف األدوات اليت اختُلف يف تركيبها ، سعًيا منهم إىل تفتيق أحكام 

قـال بو اخلليل ، فكما أنّو كان ميااًل للقول جديدة ، يعٌن عليها القول بالرتكيب ، وىـو األصل الذي 
بالرتكيب كان الكوفيون كذلك . و أظهر البحث أيًضا ميلهم إىل : إرجاع األدوات ادلركبة إىل أمهات 

 . 2أبواهبا
 چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ادلفردة ادلستخدمة يف االستثناء، ضلو قولو تعاىل: " أما البسيطة فهي

 ٧٦الزخرف: 

إال " يف اآلية أداة استثناء بسيطة، وكلمة " ادلتقٌن " مستثىن منصوب، وعالمة نصبو الياء؛ ألنو مجع مذكر  "
 سامل.

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ وأما ادلركبة فهي ادلكونة من " إن " الشرطية و " ال " النافية، ضلو قولو تعاىل: 
3

 

، وأضغمت نون " إْن " يف الم " ال " النافية، " الشرطية، و " ال " النافية " فـ " إال " يف اآلية مركبة من " إنْ 
 .فأصبحت " إال "

ونلحظ أن " إال " ادلركبة قد جاء بعدىا فعل مضارع رلزوم مسبوق بنفي، وىو " ال "، وقيل: " إذا وليت 
و: اجتهد وإال ترسب، والواو واوا فهي مركبة من " إْن " الشرطية، و " ال " النافية، وفعل الشرط زلذوف ضل

 4اعرتاضية ".

                                                                 
 مُ 2009، رسالة دكتوراه مد بلحاف جامعة الًنموكد / عامر فائل زل ينظر: اخلالف النحوي يف األدوات - 2

 40التوبة:  - 3
 م، مكتبة ومطبعة زلمد علي صبح وأوالده، القاىرة.1963ه، 1383، حملمد أمحد مرجان، الطبعة الرابعة  8مفتاح اإلعراب ص  ينظر: - 4
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، وإمنا ىذه كلمتان:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ  ويف ىذا يقول ابن ىشام:" ليس من أقسام " إال " اليت يف ضلو: "
 5" إْن " الشرطية، و " ال " النافية.

 ادلبحث الثاين عنوانو: معاين إال عند النحاة وادلفسرين.

 . 6أقسام سبعة مصنفو حروف ادلعاينأثبت ذلا 

 .7: " قام القوم إال زيًدا " مقوذلضلو القسم األول : أن تكون حرف استثناء، 

 .8وكون إالَّ حرف استثناء ذكره البصريون، ومنو قول سيبويو : " فحرف االستثناء إال "

 .9حرف االستثناء األصلي " –يعىن إال  –ويقول ادلربد : " وىي 

 .  10أشار إليو كل من سيبويو وادلربدوأشار ابن السَّرَّاج إىل ما 

 بعض األحكام اخلاصة بـ " إال " االستثنائية، ومنها:  ىناكو 

 األول : يف حد االستثناء: 

: " وىــــو إخـــراج بـــــ " إال " أو إحــــدى أخواهتـــا  قيًقــــا، أو تقـــديرًا . وادلــــراد بــــادلخرج 11وفيـــو يقــــول ادلـــرادي      
 .  12: ادلنقطع، ضلـو : " َما ذَلُم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِـَّباَع الظَّّن" قيًقا : ادلتصل . وبادلخرج تقديرًا 

                                                                 
، البن ىشام األنصاري،  قيق وشرح الدكتور: عبد اللطيف زلمد اخلطيب، الطبعة 489/ 1ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب  - 5

 م.2000ه، 1421األوىل، الكويت 
 م. 1975ىـ ،  قيق طو زلسن ـ دار الكتب ـ  749، حلسن بن قاسم ادلرادي ت. 473ينظر: اجلىن الداين يف حروف ادلعاين  -6
   473اجلـىن  7
ىـ ادلشهور بسيبويو، نسخة بوالق د.ت. ـ مكتبة ادلتنـ  ـ القـاىرة ـ 180،  أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ت. 309/ 2ينظر: الكتاب  - 8

م ، 1988ىــ ـ 1408ثـة ىـ ،  قيق عبـد السـالم زلمـد ىـارون ـ مكتبـة اخلـاصلي ـ القـاىرة ـ اجلـزء األول والثـاين الطبعـة الثال1317الطبعة األوىل ـ 
 م.1983ىـ ـ 1403م ، اجلزء اخلامس الطبعة الثانية 1982ىـ ـ 1402م ، اجلزء الرابع الطبعة الثانية 1992ىـ ـ 1412اجلزء الثالث طبعة 

ىـــ،  ادلشــهور بــادلربد ،   قيــق زلمــد عبــد اخلــالق عضــيمة ، طبعــة ا لــس 285، أليب العّبــاس زلمــد بــن يزيــد ت. 4/391ينظــر: ادلقتضــب -9
 م. 1994ىـ ، 1415األعلى للشئون اإلسالمية ،  القاىرة ، 

لــدكتور عبـد احلســٌن الفتلــي ، م سســة ىــ ،   قيــق ا313أليب بكـر زلمــد بــن سـهل بــن الّســراج ت. 282/ 1ينظـر: األصــول يف النحــو - 10
 م.1996ىـ  ، 1417الرسالة، بًنوت،  الطبعة الثالثة ، 

 473ينظر:اجلـىن   - 11
 157النساء  12
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مث ذكـر نصاـا البـن السـراج يقـول فيـو : " قـال ابــن السـراج :" إذا كـان االسـتثناء منقطًعـا فالبـد أن يكـون الكــالم 
 .  13الذي قبل " إال " قـد دل على ما يستثىن، فتأمل، فإنو يدق"

 .14أكان متصال أم منقطًعا ذكـره البصريون، وفـصَّلوا القول فيوواالستثناء سـواء 

 . 15أما ما نسبو ادلرادي إىل ابن السراج، فصحيح؛ لثبوتو عنو

 الثاين : ىف ادلستثىن منو . 

"وىــو ادلخــرج منــو مـــذكورًا كــان، ضلــو : قـــام القــوم إال زيــًدا، أو مرتوًكـــا، ضلــو: مــا قـــام إال زيــٌد؛ أي : مــا قـــام     
 .16ذكره ادلراديأحد" 

وكـون ادلسـتثىن منـو مـذكورًا، أو مرتوًكــا كمـا ذكـر ادلـرادي إمنــا ىـو جـاٍر علـى مــذىب البصـريٌن؛ حيـث فصَّـلوا فيــو 
القــول. ومـــن األمثلـــة الــيت ذكروىـــا : " جـــاءين القـــوم إال زيــًدا، مـــا أتـــاين أحـــد إال زيــٌد، ضـــربت القـــوم إال زيـــًدا، 

 .17ومررت بالقوم إال زيًدا "

ثلــة ىف حالــة ذكـــر ادلســتثىن منــو، بينمـــا مــن األمثلــة الــيت مثَّلـــوا هبــا للمســتثىن منـــو ادلــرتوك قــوذلم : " مـــا وىــذه األم
 . 18أتاين إال زيٌد، وما ضربت إال زيًدا، وما مررت إال بزيٍد "

 الثالث : ىف ادلستثىن .

"وىـــو ادلخـــرج، ولــــو ضـــربان : متصــــل، ومنقطـــع؛ ألنـــو إن كــــان بعـــض األول فهــــو متصـــل، وإن مل يكــــن        
 .19بعضو، فهو منقطع" ذكره ادلرادي

                                                                 
   473ينظر: اجلـىن  -13
، ارتشــــاف الضَّـــــَرب مــــن لســـــان  413، 412، 4/401ـ ادلقتضـــــب  331، 330، 325، 319، 311، 2/310ينظر:الكتــــاب  14

ىـ ـ  قيق ـ  الدكتور رجب عثمان زلمد ـ مكتبة 745مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان األندلسي ت. حمل 1501، 3/1500العرب
 م.1998ىـ ـ 1418اخلاصلي ـ القاىرة ـ الطبعة األوىل ـ 

 منو، فتفقد ىذا فإنو يدق يقول ابن السراج : " فإذا كان االستثناء منقطًعا، فال بد من أن يكون الكالم الذى قبل إال قد دل على ما يستثىن 15
 0ومبقارنة نص ابن السراج بالذي نقلو ادلرادي عنو يالحظ أن ادلرادي تصرف ىف نص ابن السراج 291/  1" ينظر:األصول 

   474ينظر:اجلـىن  -16
   1/281، األصول 4/389، ادلقتضب 2/311ينظر: الكتاب 17
 4/389، ادلقتضب 2/310ينظر: الكتاب  18
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 وىذان القسمان من أقسام ادلستثىن ذكرمها البصريون .

ل ىف ادلســتثىن أمـا ادلتصـل الـذي يكـون بعـض ادلســتثىن منـو، فقـد ورد ذكـره ىف بعـض األمثلــة الـيت عرضـناىا مـن قبـ
 منو . 

وأمَّا ادلنقطع فتناولو البصريون وفيـو تكـون إال عنـدىم معناىـا " لكـن " ومـن شـواىدىم ىف ذلـك قولـو تعـاىل " اَل 
َعاِصَم اْليـَْوَم ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ َمن رَِّحَم"

20  . 

ة : " وىـــذا الضـــرب ىف ويقــول ســـيبويو بعــد ذكـــره اآليـــة الســابقة، وبعـــض الشـــواىد األخــرى مـــن اآليـــات الكرديــ
 .21القرآن كثًن "

 الرابع : ىف مقدار ادلستثىن :

وفيو يقول ادلرادي :" ذىـب أكثـر البصـريٌن إىل أنَـّو مـا دون النصـف، فـال هـوز عنـدىم اسـتثناء النصـف،       
وال اســتثناء األكثــر، وذىـــب بعــض البصـــريٌن إىل جــواز اســتثناء النصـــف، فيجيــزون : عنـــدي عشــرة إال  ســـة 

"22. 

 .23وما نسبة ادلرادي إىل البصريٌن صحيح؛ لثبوتو منسوبًا إليهم

 اخلامس : ىف معىن اإلخراج :

يقــول ادلــرادي : " ذىــب ســيبويو إىل أنَّ " إال " أخرجــت االســـم مــن االســم، والفعــل مــن الفعـــل؛ إذ مل         
إال زيـًدا، كنـت قـد اسـتثنيت زيـًدا  يقم دليل على محل االستثناء على أحدمها دون اآلخر، فـإذا قلـت: قـام القـوم

 .24من القوم، وقيامو من قيامهم "

                                                                                                                                                                                                 
 474 ينظر: اجلـىن 19
  1/290،291، األصول  4/412، ادلقتضب  2/319،325ويراجع : الكتاب  43ىود  20
 325/ 2ينظر: الكتاب  -21
  474ينظر: اجلـىن 22
ـيوطيِّ ت. 200، 2/199مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع –3/1500ينظر: ارتشاف الضرب  23 ، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر السي

 م.1998ىـ ، 1418مشس الدين ، دار الكتب العلميَّة ، بًنوت ، لبنان ،  ىـ ،  قيق أمحد911
   475ينظر: اجلـىن  -24
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ومــا نســبة ادلــرادي إىل ســـيبويو صــحيح؛ لثبوتــو عنـــو؛ حيــث يقــول ىف بــاب ال يكـــون ادلســتثىن فيــو إال نصـــًبا : " 
ا ألنو سلرج شلا أدخلـت فيـو غـًنه، فعمـل فيـو مـا قبلـو كمـا عمـل العشـرون ىف الـدرىم حـٌن قلـت لـو عشـرون درمًهـ
. وىــذا قــول اخلليــل رمحـــو اهلل، وذلــك قولــك : أتـــاين القــوم إال أبــاك، ومــررت بـــالقوم إال أبــاك، والقــوم فيهـــا إال 
أبـاك، وانتصـب األب؛ إذ مل يكـن داخـال فيمـا دخــل فيـو مـا قبلـو، ومل يكـن صـفة، وكــان العامـل فيـو مـا قبلـو مــن 

 .25الكالم "

 القسم الثاين : "إال" اليت مبعىن "غًن":
وفيهـــا يقـــول ادلـــرادي :" اعلـــم أنَّ أصـــل " إال "  أن تكــــون اســـتثناء، وأصـــل "غـــًن" أن تكـــون صـــفة، وقــــد      

 . 26 مل إال على "غًن"، فيوصف هبا كما محلت "غًن"علـى"إال" فاستثىن هبا "

 .27ومن الشواىد اليت استدل هبا قولو تعاىل:" َلْو َكاَن ِفيِهَما آذِلَةٌ ِإالَّ اللَّوُ َلَفَسَدَتا"

بابًـا اـاه "بـاب مــا يكـون فيـو إال ومـا بعــده  28وكـون إال تـأمب مبعـىن غـًن ذكــره البصـريون؛ حيـث عقـد لــو سـيبويو
َنــا. والـدليل علـى أنــو وصـف أنـك لــو  وصـًفا مبنزلـة مثــل وغـًن"، وذلـك قولــك :" لـو كـان معنــا رجـل إال زيـد لغُِلبـْ

لكنـت قـد أحلـت . ونظـًن ذلـك قولـو عـز وجـل:" َلـْو   قلت : لو كان معنا إال زيد ذللكنا، وأنت تريد االستثناء؛
 .  29َكاَن ِفيِهَما آذِلَةٌ ِإالَّ اللَّوُ َلَفَسَدَتا"

وعقد لو ادلربد بابًـا اَـّاه "بـاب مـا تقـع فيـو إال، ومـا بعـدىا نعًتـا مبنزلـة غـًن، ومـا أضـيفت إليـو" : " وذلـك قولـك 
 –. ادلعــىن 30:" َلــْو َكــاَن ِفيِهَمــا آذِلَــةٌ ِإالَّ اللَـّـوُ َلَفَســَدَتا" : لــو كــان معنــا رجــل إال زيــد ذللكنــا . قــال اهلل عــز وجــل

 .31واهلل أعلم : لو كان فيهما آذلة غًن اهلل، ولو كان معنا رجل غًن زيد "

                                                                 
  331، 330/ 2ينظر الكتاب  25
          478ينظر :اجلىن 26
 22األنبياء  27
 332، 2/331ينظر :الكتاب  28
اختلـف يف إعـراب كلمــة "إال" يف قولـو " إال اهللُ "، فقيـل: إّنــا صـفة، وقيـل: إّنــا بـدل. والـراجح اعتبــار إال صـفة مبعـىن غــًن " وال  22األنبيـاء  29

لكـان هوز أن تكون بدال؛ ألن ادلعىن يصًن إىل قولك: لو كان فيهما اهلل لفسدتا، أال ترى أنك لو قلت: مـا جـاءين قومـك إال زيـد علـى البـدل 
ورىـا حركـة ادلعىن : جاءين زيد وحده ". وقيل غًن ذلك.أما اسم اجلاللة فيعرب مضافًا إليو مرفوًعا لفظًا بالضمة رلرورًا زلال بالكسـرة منـع مـن ظه

ــ ارتشـاف 6/282،283ــ البحـر احملـي 2/567،568ــ الكشـاف 427العارية؛ أي حركة "إال" ادلعارة دلا بعدىا. راجع: إمالء مـا مـنَّ بـو الـرمحن 
  3/1528الضرب

 22األنبياء 30
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 . 32وذكر ابن السراج ضلو ما أشار إليو سيبويو وادلربد

 :33القسم الثالث : إال التي بمعنى الواو 

، واألخفــــأ، وأبـــو عبيــــدة معمـــر بــــن ادلثــــىن، 34يقـــول ادلــــرادي : " ىـــذا قســــم نفـــاه اجلمهــــور، وأثبتــــو الفـــراء     
؛ أي : وال الــذين 35وجعلـوا مــن ذلـك قولــو تعـاىل : " ِلــَئالَّ َيُكـوَن ِللنَـّـاِس َعَلـْيُكْم ُحجَّــةٌ ِإالَّ الَـِّذيَن َظَلُمــواْ ِمـنـُْهْم "

 .36ظلموا "

 .  37األخفأ، وأىب عبيدة صحيح؛ لثبوتو عنهما، ونسبتو إليهما وما نسبو ادلرادي إىل

 وىف ىذا يقول األخفأ : " وتكون إال مبنزلة الواو، ضلو قول الشاعر : 

 ٌٌ  َوَأَرى ذَلَا َدارًا ِبَأْغـِدرَِة السِّيـ     َداِن مَلْ َيْدُرْس ذَلَا َرْسُم
 38يَاَح َخَواِلٌد ُسْحمُ ِإالّ رََمـاًدا َىاِمـًدا َدَفـــَعْت     َعْنوُ الرِّ 

                                                                                                                                                                                                 
 408/ 4ينظر :ادلقتضب  31
،  جلمـال الــدين زلمــد بــن عبــد اهلل الطــائي اجلّيــاين 2/299ويراجــع ىف مــذىب البصــريٌن : شــرح التســهيل  301،302/ 1ينظـر :األصــول 32

ىــ ـ 1410دار ىجـر ـ القـاىرة ـ الطبعـة األوىل  ىــ ـ  قيـق الـدكتور: عبـد الـرمحن السـيد ، الـدكتور: زلمـد بـدوي ادلختـون ـ672األندلسـي ت. 
ىــ ، وهبامشـو 761جلمـال الـدين بـن ىشـام األنصـاري ت.  99مغـين اللبيـب عـن كتـب األعاريـب  – 1528/  3م.، ارتشاف الضرب 1990

   2/202مهع اذلوامع  –حاشية الشيخ زلمد األمًن ـ د.ت. ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاىرة ـ د.ط.  
العرب،  يرى البصريون أن " إال " ال تكون مبعىن " الواو "، ويرى الكوفيون أّنا مبعىن " الواو "، واحتجوا مبا ورد يف لغة التنزيل، ويف كالم - 33

 77ورد عليهم البصريون بقوذلم: إن ذلك ي دي إىل التناقض، وأولوا ما جاء ه الكوفيون ". ينظر: ادلدارس النحوية ص 
/ 1اخلالق عضيمة أن الفراء ضعف أن تكون " إال " يف ىذه اآلية مبعىن " الواو ". ينظر: دراسات ألسلوب القرآن الكرمي  ذكر زلمد عبد - 34

 «ُحجَّةٌ  َعَلْيُكمْ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ : »قال كأنو الواو مبنزلة ادلوضع ىذا ىف إال:   النحويٌن بعض قال وقد ، ونص الفراء كما ورد يف معانيو:"376
 الواو مبنزلة تصًن فهنالك قبلها، استثناء على عطفتها إذا الواو مبنزلة إال تكون إمنا العربية يِف  خطأ التفسًن، يِف  صواب فهذا. ظلموا للذين وال

. مائة اللهّم إال: فقلت فاستدركتها ادلائة أغفلت كأنك األلف، على ترجع أن الثانية( إاّل : )تريد مائة، إال عشرة إال ألف فالن على يل: كقولك
 :الشاعر قال كما أخاك وإال أباك إال: تريد الثاين، فتستثين أباك، إال اللهم أخاك، إال الناس ذىب: تقول وأن ومائة، ألف على لو فادلعىن

 مروانا دار إال اخلليفة دار...  واحدةٍ  غًن دار بادلدينة ما
 (90، 89/ 1) للفراء القرآن معاينينظر:          .مروان ودار اخلليفة دار إال دار بادلدينة ما: أراد كأنو

 150البقرة  35
 479ينظر : اجلىن 36
ـ رللــة كليـة دار العلــوم ص  203/ 2ـ مهــع اذلوامـع 101ـ  مغــين اللبيـب  3/1497ــ ارتشــاف الضـرب 2/268ينظـر: شـرح التســهيل   37

 . 1998ىـ ـ يونية 1419ـ صفر  23، جامعة القاىرة ـ العدد 1361
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 . 39أراد : أرى ذلا دارًا ورماًدا "

وعند البصريٌن ال تكون " إال " مبعىن الـواو؛ ألن " إال " لالسـتثناء، واالسـتثناء يقتضـي إخـراج الثـاين مـن حكـم 
وخرَّجــوا األول، والـواو للجمـع، واجلمــع يقتضـي إدخـال الثــاين يف حكـم األول، فــال يكـون أحـدمها مبعــىن اآلخـر، 

 40اآلية على االستثناء ادلنقطع، وادلعىن: لكن الذين ظلموا حيتّجون عليكم بغًن حجة.

 القسم الرابع : "إال" التي هي زائدة :

 ىف قول الشاعر:  41وفيو يقول ادلرادي :"ىذا قسم غريب قال بو األصمعي، وابن جىن 

نـَْفـكي ِإالَّ ُمَناَخــًة    َعَلى ا خلَْْسِف أَْو نـَرِْمى هِبَا بـََلًدا قـَْفرًاَحرَاِجيُج َما تـَ
42 

أي : مــــا تنفــــك مناخــــة، و" إال " زائــــدة؛ ألن " مـــــازال " وأخواهتــــا ال تــــدخل " إال " علــــى خربىــــا؛ ألن نفيهـــــا 
 .43إهاب، فال وجو لدخول " إال "

                                                                                                                                                                                                 
سـن ســعيد بـن مسـعدة ا اشـعي البْلخــي ،  أليب احل 1/152البيتـان مـن الكامـل ومهــا للمخبـل السـعدي . يراجـع : معــاين القـرآن ل خفـأ  38

 م.1981ىـ ، 1401ىـ ادلشهور باألخفأ ـ  قيق الدكتور: فائز فارس ،  الفنطاس ،  الكويت ،  الطبعة الثانية 215البصري ت. 
،  لبنـان ـ الطبعـة  ىـ ،   قيق أمحد حسن بسج ،  دار الكتب العلميـة ،  بـًنوت395أليب احلسٌن أمحد ابن فارس بن زكريا ت.  94ـ الصاح  
 0م1997ىـ ، 1418األوىل ، 

 1498/ 3،  ارتشاف الضرب  3/345ـ ينظر:شرح التسهيل 
   1/152ينظر :معاين القرآن ل خفأ 39
 م1995ه، 1415، د/ إميل بديع يعقوب، الطبعة الثانية، دار اجليل، بًنوت، 116ينظر: موسوعة احلروف يف اللغة العربية ص  - 40
، البن ىشام األنصاري،  قيق وشرح د. عبد اللطيف زلمد 475/ 1أي األصمعي وابن جين: مغين اللبيب عن كتب األعاريبينظر يف ر  - 41

 ، حملمد عبد اخلالق عضيمة، طبعة دار احلديث، القاىرة، د. ت.377/ 1اخلطيب، د. ت. ط.، دراسات ألسلوب القرآن الكرمي
معـاين القـرآن  – 3/48:" قالئص ما تنفك" بدال من "حراجيج ما تنفـك" . يراجـع : الكتـاب البيت من الطويل ومنسوب لذي الرمة ويُروى 42

ىـ ، د.ت. ، مكتبة 643، دلوفق الدين يعيأ بن علي بن يعيأ النحوي ت.  7/106شرح ادلفصل  – 1/156اإلنصاف  – 3/281للفراء 
، شرح الرضي على الكافية تصحيح  4/197شرح الرضي  – 2/268،  1/357شرح التسهيل  –م.1990ىـ ، 1411ادلتن ِّ ،  القاىرة ، 

 م. 1978ىـ ، 1398وتعليق الدكتور يوسف حسن عمر ، جامعة قاريونس ، 
، 255، 251، 250، 248، 9/247،  خزانــة األدب  1/246،  شـرح األمشـو   102،  مغـين اللبيـب  3/1498ارتشـاف الضـرب   –

ـالم رلمـد ىـارون ، الطبعـة الثالثـة مكتبـة 1093القـادر بـن عمـر البغـدادي ت.  خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب لعبـد ىــ ،   قيـق عبـد السَّ
 اخلاصلي، القاىرة. 

 480،481ينظر : اجلىن - 43
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مـا ذىـب إليـو ضـعف ادلـرادي ، إال أن 44وكون األصمعي هيز استعمال " إال " زائدة ثابت عنو، ومنسوب إليـو
 .45األصمعي

وقـد ضــعف عضــيمة قــول مــن جعــل " إال " زائــدة يف قولــو: وىــذا ضــعيف؛ ألن القــول بزيــادة " إال " قــول بــال 
  46دليل".

 :عاطفة ال بمعنى الواو، بل تشرك فى اإلعراب ال فى الحكم –إال : الخامسالقسم 

، شلـــا وقــع بعـــد نفــي وشـــبهو، أحـــد إال زيــد ، ومثلــوا لـــو بقــوذلم: مـــا صلــح47ىــذا القســم مل يقـــل بــو إال الكوفيـــون
 48.ومذىب البصريٌن أن " زيد " يف ادلثال السابق بدل من أحد

  التي بمعنى " دد ":إالالقسم السادس: 

چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   چقال هبا بعضهم يف قولو تعاىل: 
49 

 50ما قيل يف إال. أي بعد الذين ظلموا منهم، ووصف ادلرادي مذىب ى الء بأنو من أغرب

 51مركبة من " إْن " الشرطية، و" ال " النافية: الإالالقسم السابع: 

  52ذكر صاحب اللسان أن " إال " تكون حرف جزاء أصلها " إن ال "، ونسب ىذا إىل األزىري.

                                                                 
 204، 2/203ـ مهع اذلوامع  102، 101ـ مغين اللبيب  1498/  3ينظر: ارتشاف الضرب  - 44
                                    481ينظر: اجلىن  -45
 377/ 1ينظر: دراسات ألسلوب القرآن الكرمي  - 46
 480ينظر : تفصيل ذلك ىف اجلىن  - 47
 117ينظر: موسوعة احلروف يف اللغة العربية ص  - 48
 150البقرة  - 49
 118ينظر: موسوعة احلروف يف اللغة العربية ص  -50
 118ينظر: موسوعة احلروف يف اللغة العربية ص  - 51
 ، طبعة دار ادلعارف، القاىرة،  د. ت.104/ 1ينظر: لسان العرب، باب اذلمزة  - 52
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چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ : كرىا ابن ىشام يف قولو: " ليس من أقسام " إال " اليت يف ضلووذ 
، وإمنا ىذه  53

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ  قولو تعاىل:منو أيضا و .54كلمتان: " إْن " الشرطية، و" ال " النافية 

چۆ    
55

  

 56:التي بمعنى " بل "القسم الثامن: 

 چچ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ  وذلك ضلو قولو تعاىل:
57

. 

 القسم التاسع: التي بمعنى " لكن ":

ڀ  ڀ   ڀ     چ :58لكن " عند تعذر احلمل على االستثناء، ضلو قولو تعاىل وقد تكون لالستيناف مبعىن "

چڀ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٿ  ٿٿ 
59

چ  ى  ى  ى  ى  ىې  ې   ې    ې  چ  ، وضلو قولو تعاىل: 
60 ،

 چہ  ہ  ٿ  ٿٿ   چ وضلو قولو تعاىل أيضا:
61

 

 .62قبلها "ويف ىذا يقول السًنايف:" إال مبعىن " لكن "؛ ألن ما بعدىا سلالف دلا 

 : التي بمعنى " لمَّا ":العاشرالقسم 

چی    ی  ی  ی    ى  ى        ى  ىچ  وذلك ضلو قولو تعاىل:
، وىي يف قراءة عبد اهلل:" إن  63

 64.كلهم دلا كذب الرسل "، وتقول: أسألك باهلل إال أعطيتين ، ودلا أعطيتين، مبعىن واحد
                                                                 

 40التوبة:  - 53
 480/ 1ينظر: مغين اللبيب  - 54
 73األنفال  - 55
صْ 121/ 1ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي  - 56

ُ
طَفوي، الطبعة الثالثة، مركز نشر آثار العالمة ادلصطفوي، ، للمحقق ادلفسر العالمة ادل

 م2009ه، 1430القاىرة،  دار الكتب العلمية، بًنوت، لبنان 
 3طو  - 57
 120/ 1ينظر: التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي  - 58
 23الشورى  - 59
 23، 22الغاشية:  - 60
 119األنعام:  - 61
ه،  قيق 672 -600لك مجال الدين زلمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل الطائي اجلياين األندلسي ، البن ما266/ 2ينظر: شرح التسهيل  - 62

 م.1990ه، 1410د. عبد الرمحن السيد ، د. زلمد بدوي ادلختون، الطبعة األوىل، ىجر للطباعة والنشر، 
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 المبحث الثالث

 سيادها القرآنيداللة استخدام " إال " في 

مــن ادلعـاين الــيت اســتخدمت فيهـا " إال " يف القــرآن الكــرمي،  خـالل ىــذا ادلبحـث ســوف يتنــاول الباحـث منوذجــا
وأمــا ادلعــاين الــيت مل يــرد اســتخدامها يف القــرآن  عنــد النحــاة وادلفســرين، يف ادلعــىن ا، وأثرىــا، ومعناىــتهــامبيننـا دالل

ورد فيهـــا يف ادلبحــث الســابق، مــع مالحظــة أن ىنــاك آيــات وردت فيهـــا " ى مبــا تــذكر ىنــا، ويُكتفــالكــرمي، فــال 
إال"، واختلفـت معانيهـا، وقــد أثبـت الباحــث مـا ورد مــن ذلـك، وكـذلك ىنــاك معـاٍن وردت لـــ " إال " بنـاء علــى 

 ما ورد من ذلك. قراءة قرآنية وردت يف آية من اآليات، وقد أثبت الباحث كذلك

 نائية:االستث: "إال"  األولالقسم 
 چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  أما البسيطة فهي ادلفردة ادلستخدمة يف االستثناء، ضلو قولو تعاىل: "

65
 

 من بعضهم يتربأ عدّو، لبعض بعضهم الدنيا، يف اهلل معاصي على القيامة يوم ادلتخالون: ذكره تعاىل يقول
  66.اهلل تقوى على فيها ختالّوا كانوا الذين إال بعض،

إال " يف اآلية أداء استثناء، وادلستثىن كلمة " ادلتقٌن "، وادلعىن:" واألصدقاء؛ أي: ادلتحابون يف الدنيا  "و
، أو يف األمور الدنيوية يوم إذ تأتيهم الساعة، يعادي بعضهم بعضا؛ ألنو قد انقطعت بينهم على اإلطالق

ك األمور اليت كانوا فيها أخالء أسبابا عالئق اخللة والتحاب، واشتغل كل واحد منهم بنفسو، ووجدوا تل
، مث استثىن ادلتقٌن، فقال: " إال ادلتقٌن "، فإن خلتهم يف الدنيا، دلا كانت يف اهلل للعذاب، فصاروا أعداء

 67بقيت على حاذلا، ومل تنقطع، بل تزداد مبشاىدة كل منهم آثار اخللة، من الثواب، ورفع الدرجات".

                                                                                                                                                                                                 
 14ص : - 63
زلمد اجلزار، الطبعة األوىل، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاىرة ، للشيخ كامل 57/ 1ينظر: ادلعجم الفريد دلعاين كلمات القرآن ا يد  - 64

 م2006ه، 1427
 ٧٦الزخرف:  - 65
( ادلسمى: جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اآلملي، أبو جعفر 637/ 21ينظر: تفسًن الطربي ) - 66

 م م سسة الرسالة. 2000 -ىـ  1420شاكر، الطبعة : األوىل ، ىـ  قيق: أمحد زلمد  310 - 224الطربي، 
 300/ 26ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 67
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الصديق ادلختص، أو ال  ، والكسر أكثر:"، وىو الصديق، واخلل بالكسر والضممجع " خليل و" األخالء " 
ن "، أو اخلليل الصادق، أو يضم إال مع ود ، يقال: كان يل ودا وخال، واجلمع " َأْخاَلل "، كاخلليل و" ِخالَّ

صدقاء، من أصفى ادلودة وأصحها، وأصل " األخالء ": األخلالء، بوزن أفعالء مجع " خليل "، كصديق وأ
 68نُقلت حركة الالم األوىل إىل اخلاء، فسكنت، فأدغمت يف الالم الثانية.

وشلــا ســبق يتضــح أن ىنـــاك عالقــة بــٌن ادلعــىن ادلـــراد مــن اســتثناء " ادلتقــٌن " مـــن " األخــالء "، واســتخدام صـــيغة 
ى االســتثناء، فاختيــار االسـتثناء التامــة ادلثبتــة الــيت لــيس فيهــا إال حالــة واحــدة إلعــراب ادلســتثىن، وىــي نصــبو علــ

حالـة االســتثناء وافـق معــىن االســتثناء يف اآليـة، فكمــا أن ادلسـتثىن ال يكــون إال  منصــوبا، فكـذلك ال ينجــو مــن 
، فهــم متفــردون باالســتثناء، كمـا تفــرد ادلســتثىن التــام ادلوجــب دون ىـذا االســتثناء إال ادلتقــون، فلــيس معهـم أحــد

 غًنه.
 عنى "غير":القسم الثاني : "إال" التي بم

قولـو تعـاىل:" َلـْو َكـاَن  شـاىد ذلـكو ويف ىذا القسم ستكون " إال " ااا ال حرفا؛ ألّنـا سـتكون مبعـىن " غـًن "، 
، ويف ىــذا يقـــول صــاحب الـــروح والرحيــان:" و " إال " مبعــىن " غـــًن " علــى أّنـــا 69ِفيِهَمــا آذِلَــةٌ ِإالَّ اللَـّــوُ َلَفَســَدَتا"
السـموات واألر  آذلـة غـًن اهلل كمـا ىـو اعتقـادىم الباطـل، سـواء كـان اهلل معهـم أو صـفة آذلـة؛ أي: لـو كـان يف 

.. قــال الكســائي، وســيبويو، واألخفــأ، والزجــاج، ومجهــور النحــاة: إن " إال " ىنــا ليســت لالســتثناء،  مل يكـن
لـيت جــاءت " الـذي بعــدىا، وظهـر فيــو إعـراب غــًن ا بـل مبعـىن " غــًن "، صـفة لـــ " آذلـة "؛ ولــذلك ارتفـع االســم

 إال " مبعناىا، ومنو قول الشاعر: 

 وَُكلي َأٍخ ُمَفارُِقُو َأُخوُه      َلَعْمُر أَِبْيَك ِإالَّ اْلَفْرَقَدانِ 

 70.وقال الفرّاء: إن " إال " ىنا مبعىن " سوى "، وادلعىن: لو كان فيهما آذلة سوى اهلل لفسدتا

بـن الصـائال ال يصـح ادلعـىن عنـدي إال أن تكـون إال يف معـىن " وقال شـيخنا األسـتاذ أبـو احلسـن يقول أبو حيان:
 71.غًن الذي يراد هبا البدل؛ أي لو كان فيهما آذلة عو  واحد؛ أي بدل الواحد الذي ىو اهلل لفسدتا"

                                                                 
 بتصرف 332/ 26ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 68
 22األنبياء  69
 54/ 18ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 70
 305/ 6ينظر: تفسًن البحر احملي  - 71
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؛ إذ لـو كانـت حــرف اسـتثناء لفســد ادلعـىن؛ لــذلك ال وعـدي " إال " مبعـىن " غــًن " مناسـب ادلعــىن السـياقي ل يــة
إفــراد هلل ، ويف اآليــة ؛ وذلـذا اســتخدمت " إال " ىنـا مبعــىن " غـًن "اســتثناء لفـظ اجلاللــة مـن كلمــة " آذلــة "هـوز 

وجــود عــرب عنــو بلفــظ  يتناســب معــو، فهــذه آذلــة ال وجـــود تعــاىل يف خلــق الســموات واألر ، وىــذا التفــرد يف ال
لـذلك حقــر مـن ذكــرىم بــالتعبًن عـنهم بصــيغة التنكـًن " آذلــة "، سلالفــة  – عــاىلســبحانو وت –ذلـا مــع رب العـزة 

 .الرتتيب األصلي بٌن ركين اجلملة

 «غـًن» ويف لالسـتثناء تكـون أن «إال» يف ة يف قولـو:" األصـلصـوخلص  صاحب إعراب القـرآن وبيانـو ىـذه الق
 غـــًن مبعـــىن إال كانـــت فـــإن بغـــًن ويســـتثىن بـــإال فيوصـــف األخـــرى علـــى إحـــدامها  مـــل قـــد مث وصـــفا تكــون أن

 يغــاير مبـا قبلهـا مـا وصــف هبـا يـراد وامنـا االســتثناء هبـا يـراد ال حيـث وذلــك قبلهـا دلـا صـفة بعــدىا ومـا ىـي وقعـت
 اآلذلــة نفـي ادلـراد ألن آلذلـة صـفة بعـدىا ومـا فـإال «َلَفَسـَدتا اللَـّوُ  ِإالَّ  آذِلَـةٌ  ِفيِهمـا كـانَ  َلـوْ » تعـاىل كقولـو بعـدىا مـا

 آذلــة فيهمــا كـان لــو: حينئــذ يكـون ادلعــىن ألن بالنصــب االسـتثناء يصــح وال الفــرد الواحـد اإللــو واثبــات ادلتعـددة
 72الفساد. ظاىر وىذا تفسدا مل اهلل فيهم آذلة فيهما كان لو أنو يقتضي وذلك لفسدتا اهلل فيهم ليس

 القسم الثالث : إال التي بمعنى الواو :

 73ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنـُْهْم "قولو تعاىل : " ِلَئالَّ َيُكوَن 

 الـــذين لكـــن أي منقطـــع اســتثناء إنـــو وقـــال القــول ىـــذا الزجـــاج وأبطــل الـــواو، مبعـــىن ىهنــا إال: عبيـــدة أبـــو وقــال
 حجــة علــيّ  لـك مــا تقــول كـأن لــو، وضـح قــد فيمــا باحتجاجـو ظلــم مـن إال ومعنــاه حيتجــون فـإّنم مــنهم ظلمـوا
 وإن حجــــة اــــاه هبــــا احملــــتج ألن حجــــة ظلمــــو واــــى تظلمــــين، ولكنــــك حجــــة علــــي مالــــك أي تظلمـــين أن إال

 .داحضة كانت

 اهلل صـــلى - النــ  علـــى حجــة ألحـــد تكــون أن اهلل نفـــى: وقــال متصـــل االســتثناء أن الطـــربي جريــر ابـــن ورجــح
 قــالوا حيــث الداحضــة احلجــة إال علــيكم ألحــد حجـة ال وادلعــىن الكعبــة، اســتقباذلم يف وأصــحابو - وســلم عليـو
 مل الــيت األقـوال مـن ذلـك وغـًن منـو، أىـدى أنّـا إال قبلتنـا إىل توجـو ومـا دينـو يف  ـًن زلمـدا إن وقـالوا والىـم، مـا

 وااىــا وا ادلـة ادلخاصــمة ىـي الــيت احملاجـة مبعــىن واحلجـة: قــال منـافق، أو يهــودي أو وثـن عابــد مـن إال تنبعـث

                                                                 
دار ، ىـ 1415الرابعة ، الطبعة  ىـ(1403يي الدين بن أمحد مصطفى درويأ )ادلتوىف : حمل،(298/ 6) وبيانو القرآن إعراب: ينظر - 72

 بًنوت( -دمشق  -بًنوت( ، ) دار ابن كثًن  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -محص  -اإلرشاد للشئون اجلامعية 
 150البقرة  73
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 الزجــاج، قـال كمـا منقطـع االســتثناء أن عطيـة ابـن ورجـح ظــامل، مـن كانـت حيـث بفســادىا وحكـم حجـة تعـاىل
 يف ظلمـوا الـذين لكـن قـال كأنـو العـرب كفـار اسـتثىن مث اليهـود، بالنـاس ادلـراد يكون أن على وىذا: القرط  قال
 . 74كلو" ديننا إىل وسًنجع قبلتنا إىل - وسلم عليو اهلل صلى - زلمد رجع قوذلم

يقــول صــاحب الــروح والرحيــان:" وقــال أبــو عبيــدة: إنَّ " إال " ىنــا مبعــىن الــواو؛ أي: و " الــذين ظلمــوا "، فهـــو 
 استثناء مبعىن " الواو "، ومنو قول الشاعر: 

ُر َواِحَدٍة   َداُر اخْلَِليـَْفِة ِإالَّ َداُر َمْرَوانَا  َوَما ِباْلَمِديـَْنِة َداٌر َغيـْ

 75يفة ودار مروان.كأنو قال: إال دار اخلل

 َعَلـْيُكمْ  ِللنَـّاسِ  َيُكـونَ  ِلـَئالَّ : »قـال كأنـو الـواو مبنزلة ادلوضع ىذا ىف إال:  النحويٌن بعض قال يقول الفراء: " وقد
 علــى عطفتهـا إذا الـواو مبنزلـة إال تكـون إمنـا العربيـة يف  خطـأ التفسـًن، يف  صـواب فهـذا. ظلمـوا للـذين وال «ُحجَّـةٌ 
 أن الثانيـة( إاّل : )تريـد مائـة، إال عشـرة إال ألف فالن على يل: كقولك الواو مبنزلة تصًن فهنالك قبلها، استثناء
 وأن ومائــة، ألـف علــى لـو فــادلعىن. مائـة اللهــّم إال: فقلـت فاســتدركتها ادلائـة أغفلــت كأنـك األلــف، علـى ترجـع
 :الشاعر قال كما أخاك وإال أباك إال: تريد الثاين، فتستثين أباك، إال اللهم أخاك، إال الناس ذىب: تقول

 مروانا دار إال اخلليفة دار...  واحدةٍ  غًن دار بادلدينة ما

 76.مروان ودار اخلليفة دار إال دار بادلدينة ما: أراد كأنو

 يف قولو:  الطربيمن خالل ما سبق يتضح أن قول من قال: إن " إال " مبعىن الواو ضعيف، وقد أكد ىذا و 
وإذ كان ذلك معىن اآلية بإمجاع احلجة من أىل التأويل، فبٌنٌِّ خطُأ قول من زعم أن معىن قولو:"إال الذين 

( ألن ذلك لو كان معناه، لكان النفُي 4ظلموا منهم": وال الذين ظلموا منهم، وأن"إال" مبعىن"الواو". )
هلل عليو وسلم وأصحابو يف  ويذلم ضلو أْن يكون ذلم ُحجة على رسول اهلل صلى ا -األول عن مجيع الناس 

                                                                 
أليب الطيب زلمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري الِقنَّوجي  314/  1ينظر: فتح البيان يف مقاصد القرآن  - 74

َكتبة العصريَّة  1992 -ىـ  1412ىـ(، عين بطبعِو وقّدم لو وراجعو: خادم العلم َعبد اهلل بن إبراىيم األنَصاري، طبعة 1307)ادلتوىف: 
م، ادل

 بًنوت. –لطَباعة والّنْشر، َصيَدا ل
 ، وىكذا كلمة " وما " يف صدر قول الشاعر، والصواب " ما "؛ ألن حبر البيت البسي .ٍ 33/ 3ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 75
الكتاب: معاين القرآن أليب زكريا حيٍن بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء )ادلتوىف:  89/  1ينظر: معاين القرآن للفراء  - 76

 ىـ(،  قيق: أمحد يوسف النجامب / زلمد علي النجار / عبد الفتاح إااعيل الشل ، الطبعة األوىل دار ادلصرية للتأليف والرتمجة ، مصر207
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مبيِـًّنا عن ادلعىن ادلراد، ومل يكن يف ذكر قولو بعد ذلك:"إال الذين َظلموا منهم" إال  -الكعبة بوجوىهم 
 (5التلبيس الذي يتعاىل عن أن ُيضاَف إليو أو يوصف بو. )

    المركبة من " إْن " الشرطية، و" ال " النافية:إال  : الرابعالقسم 

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ نحو قولو تعاىل: ف" ال " النافية،  وأما ادلركبة فهي ادلكونة من " إن " الشرطية و 
77 

، وأعــــداء وادلعــــىن: إن مل تنصــــروا الرســــول الــــذي استنصــــركم يف ســــبيل اهلل علــــى مــــن أرادوا قتالــــو مــــن أعــــداء اهلل
 78.وتأييده رسولو، فقد نصره اهلل سبحانو وتعاىل؛ أي فسينصره اهلل بقدرتو

 جوابــاً )  اللَـّوُ  َنَصــرَهُ  فـََقـدْ : (  قولـو يكــون كيـف:  قلــت وللزسلشـري كـالم طيــب يف ىـذا ادلوضــع؛ إذ يقـول: فـإن
 وال واحــد رجــل إالّ  معــو يكــن مل حــٌن نصــره مـن فسينصــره تنصــروه إالّ :  أحــدمها وجهــان فيــو:  قلــت ؟ للشـرط
.  الوقـت ذلـك يف نصـره كمـا ، ادلسـتقبل يف ينصـره أنـو علـى)  اللَـّوُ  َنَصـرَهُ  فـََقـدْ : (  بقولو فدلّ  ، الواحد من أقل

 إىل اإلخـــراج وأســـند.  بعــده مـــن خيـــذل فلــن ، الوقـــت ذلـــك يف منصــوراً  وجعلـــو النصـــرة لــو أوجـــب أنـــو:  والثــاين
رْيَِتـــكَ  ّمـــن: (  قولـــو يف إلـــيهم أســـند كمـــا الكفـــار  يف لــــو اهلل أذن بإخراجـــو مهـــوا حـــٌن ألّنـــم)  َأْخَرَجْتـــكَ  الَـّــِ   قـَ
 79.( أخرجوه فكأّنم اخلروج

: التي بمعنى " لكن ":الخامسالقسم   

چڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٿ  ٿٿ چ قولو تعاىل:
80

 ،  

 :81يف اآلية هوز أن يكون أحد وجهٌنذكر صاحب الروح والرحيان أن االستثناء 

 وىو أن تودوا أىل قرابيت.األول:كونو استثناء متصال؛ أي: ال أسألكم عليو أجرا إال ىذا، 

                                                                 
 40التوبة:  - 77
 253/ 11ق الروح والرحيان ينظر: تفسًن حدائ - 78
القاسم زلمود بن عمر  أليب ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ادلسمى:  (259/ 2) ـ الكشاف : تفسًنينظر - 79

 بًنوت -دار إحياء الرتاث العريب ، عبد الرزاق ادلهدي  قيق :، الزسلشري اخلوارزمي
 
 23الشورى  - 80
 134/ 26ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 81
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الثاين: كونو استثناء منقطعا؛ أي: ال أسألكم أجرا ماليا، ولكين أسألكم أن تودوا أىل قرابيت، الذين ىم 
 قرابتكم. 

، وىذا ما ذكره الطربي يف قولو:"وقولو " إال " يف ىذ ، فإن " إال " ترد مبعىن " لكن "وعلى الوجو الثاين
 82عىن الكالم: قل ال أسألكم عليو أجرا، لكين أسألكم ادلودة يف القرىب "ادلوضع استثناء منقطع، وم

چ  ى  ى  ى  ى  ىې  ې   ې    ې  چ  قولو تعاىل:ومنو كذلك 
83

وهوز أيضا أن يكون االستثناء  ،
 :84ٌنوجهأحد يف اآلية 

 األول: كونو استثناء متصال؛ أي: فأنت مصيطر عليو إال من توىل وكفر.

استثناء منقطعا من اذلاء يف " عليهم "؛ أي: لكن من توىل وكفر فإن هلل الوالية والقهر، وىو : كونو الثاين
 ادلسيطر عليهم.

 وبناء على كونو استثناء منقطعا فإن " إال " مبعىن " لكن ".

 چچ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ  قولو تعاىل: أيضا:ذلك وضلو 
85

. 

َناءٌ  ُىوَ ( : َتْذِكرَةً  ِإالَّ : )تـََعاىَل  وقـَْوُلوُ   86.ِللتَّْذِكرَةِ  َأيْ ;  َتْذِكرَةً  أَنـَْزْلَناهُ  َلِكنْ  َأيْ ;  ُمنـَْقِطعٌ  اْسِتثـْ

يقــول الطــربي:" وقولــو:" إال تــذكرة دلــن خيشــى " يقــول تعـــاىل ذكــره: مــا أنزلنــا عليــك ىــذ القــرآن إال تــذكرة دلـــن 
 87خيشى عذاب اهلل، فيتقيو بأداء فرائض ربو، واجتناب زلارمو".

                                                                 
 145/ 11ينظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن  - 82
 23، 22الغاشية:  - 83
 387/ 31ينظر: تفسًن حدائق الروح والرحيان  - 84
 3طو:  - 85
عبد اهلل بن احلسٌن بن عبد اهلل العكربي )ادلتوىف الكتاب : التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء ، 884/  2ينظر: التبيان يف إعراب القرآن  - 86
 ىـ(  قيق : علي زلمد البجاوي طبعة مكتبة عيسى البايب احلل  وشركاه616: 
ه، 1412ه، الطبعة األوىل، 310، أليب جعفر زلمد بن جرير الطربي ادلتوىف 391/ 8ينظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن  - 87

 ية، بًنوت ، لبنان.م، دار الكتب العلم1992
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َناءٌ  أَنَـّـوُ : َأَحــُدمهَُا قـَــْوالِن، ىاىنـا إال كلمــة يف الــرازي:ويقـول   أَنـَْزْلَنــا َمــا التَـّْقــِديرُ : َوالثَـّاين . َلِكــنْ  مبَْعــىَن  ُمنـَْقِطــعٌ  اْسـِتثـْ
 ِليـَْعَتــربَ  ِإالَّ  ِلَتَتــَأذَّى اْلَكـاَلمِ  هِبَــَذا َشـافـَْهَناكَ  َمــا يـَُقـالُ  َكَمــا َتـْذِكرَةً  ِلَيُكــونَ  ِإالَّ  التَّْبِليـالِ  َمَتاِعــبَ  ِلَتْحِمـلَ  اْلُقــرْآنَ  َعَلْيـكَ 
رُكَ  ِبكَ  َغيـْ

88. 

 ، ال:  قلــت ؟)  ِلَتْشـَقى(  زلـل مـن بـدال)  َتـْذِكرَةٌ (  يكـون أن هــوز ىـل"  وي كـد الزسلشـري ىـذا ادلعـىن يف قولـو:
 يكـون أن وحيتمـل(  لكـن)  مبعـىن فيـو(  إال)  الـذي ادلنقطـع االسـتثناء على نصب ولكنها ، اجلنسٌن الختالف

 ذلـك وغـًن ومقـاتلتهم اإلسـالم أعـداء مـن العتـاة ومقاولـة التبليـال متاعـب لتحتمـل القـرآن عليـك أنزلنا إنا:  ادلعىن
 89." تذكرة ليكون إال الشاق ادلتعب ىذا عليك أنزلنا وما ، النبّوة وتكاليف ادلشاق أنواع من

 : التي بمعنى " لمَّا ":السادسالقسم 

چی    ی  ی  ی    ى  ى        ى  ىچ  قولو تعاىل:وذلك ضلو 
90

 

 قـــراءة يف وىــي; اهلل رســل كــّذب إال األمــم ىــ الء كــلّ  مــا: يقــول(  الريُســلَ  َكــذَّبَ  ِإال ُكــل   ِإنْ ) يقــول الطــربي: 
 91.إياىم اهلل عقاب عليهم فوجب: يقول" ِعَقابِ  َفَحقَّ  الريُسل َكذَّبَ  َلمَّا ُكل   إنْ :"يل ذكر كما اهلل عبد

 االستثنائية باجلملة جاء مث اإلهبام، وجو على اخلربية اجلملة يف أوال تكذيبهم ذكر ويقول الزسلشري: ولقد
 كذبوىم فقد منهم واحدا كذبوا إذا ألّنم الرسل، مجيع كذب األحزاب من واحد كل بأنّ  فيها فأوضحو
 ثانيا، وباالستثنائية أّوال اخلربية باجلملة تكريره يف والتنويع إهبامو، بعد وإيضاحو التكذيب تكرير ويف. مجيعا
 باستحقاق عليهم ادلسجلة ادلبالغة من أنواع: والتخصيص التوكيد وجو على الوضع من االستثنائية يف وما
 وهوز. مكة أىل ىُ الءِ  عقاهبم حق أعاقبهم أن لذلك فوجب أى ِعقابِ  َفَحقَّ  قال مث وأبلغو، العقاب أشد
 92.األحزاب" مجيع إىل إشارة يكون أن

                                                                 
( مفاتيح الغيب = التفسًن الكبًن، أليب عبد اهلل زلمد بن عمر بن 7/ 22ينظر: تفسًن الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسًن الكبًن ) - 88

دار إحياء الرتاث ىـ،  1420 -ىـ(، الطبعة: الثالثة 606بن احلسٌن التيمي الرازي ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ادلتوىف: ااحلسن 
 بًنوت -العريب 

 53/ 3  الكشاف : تفسًنينظر - 89

 14ص : - 90
 (160/ 21ينظر: تفسًن الطربي ) - 91

 (76/ 4ينظر: الكشاف ) - 92
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 ِبِصيَغةِ  الريُسلَ  ِإىَل  َكذَّبَ  َوتـَْعِدَيةُ  ويشًن الطاىر بن عاشور إىل معىن داليل يفهم من اآلية؛ وذلك يف قولو:"
َا أُمَّةٍ  ُكلَّ  َأنَّ  َمعَ  اجلَْْمعِ  َا اأْلُمَّةَ  ألَنَّ  التَّْكِذيبِ  تـَْفِظيعُ  ِمْنوُ  َمْقُصودٌ  َرُسوذَلَا، َكذََّبتْ  ِإمنَّ  ُمْسَتِنَدةً  َرُسوذَلَا َكذََّبتْ  ِإمنَّ
 أَنَـُّهمْ  تـَْقَتِضي السَّْفَسَطةُ  فـََهِذهِ  اللَّوِ  ِمنَ  َرُسوال  اْلَبَشرِ  ِمنَ  َواِحدٌ  َيُكونَ  َأنْ  اْسِتَحاَلةُ  ِىيَ  ُسُفْسَطائِيَّةٍ  حِلُجَّةٍ 

يعَ  يَُكذِّبُونَ   ِإبـَْهامُ  َوِىيَ  التَّْسِجيلِ  َذِلكَ  تـَْقِوَيةِ  ِمنْ  ِبُفنُونٍ  َعَلْيِهمْ  التَّْكِذيبِ  َتْسِجيلُ  َحَصلَ  َوَقدْ . الريُسلِ  مجَِ
بـَْلُهمْ  َكذََّبتْ : قـَْوِلوِ  يف  َكذََّبتْ  َمْفُعولِ   َكذَّبَ  ِإالَّ  ُكل   ِإنْ : قـَْوِلوِ  يف  َوَما الريُسلَ  َكذَّبَ  ِإالَّ : ِبَقْوِلوِ  تـَْفِصيُلوُ  مُثَّ  قـَ
يعَ  ِبوِ  اْلُمَكذَّبِ  َجْعلِ  يف  َوَما َكذََّب، ِإالَّ  :قـَْوِلوِ  يف  اْلِفْعِليِّ  ِباْلُمْسَندِ  َتْأِكيِدهِ  يف  َوَما احلَْْصِر، ِمنَ  الريُسلَ   مجَِ
 93".الريُسلِ 

  

                                                                 
 (222/ 23) والتنوير : التحريرينظر -93
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 اخلامتة

 بعد ىذه الدراسة ادلوجزة الستعماالت " إال " ودالالهتا يف القرآن الكرمي:

 أكانت بسيطة أم مركبة قد استخدمت يف القرآن الكرمي.أوال: أن " إال " سواء 

 ثانيا: أن " إال " البسيطة استخدمت دلعاٍن عدة يف القرآن الكرمي، وأكثر استعماذلا لالستثناء.

ثالثا: أن " إال " ادلركبة استخدمت يف القرآن الكرمي للشرط، وكان تركيبها من " إن " الشرطية، و " ال " 
 النافية.

 ، وكان أكثرىا االستثناء.النحاة وادلفسرين ذكروا لـ " إال " عشرة معانٍ  رابعا:أن

 ىو معىن االستثناء." إال " يف القرآن الكرمي  أكثر ادلعاين ادلستخدمة لـخامسا: أن 

 إال، و "إال" الــيت ىــي زائــدة  سادسـا: أن ىنــاك معــايَن لـــ " إال " ذكرىــا النحــاة، مل تــرد يف القــرآن الكــرمي، مثــل:
 .عاطفة ال مبعىن الواو، بل تشرك ىف اإلعراب ال ىف احلكم اليت مبعىن " قد "، و

أن ىنـــاك عالقـــة بـــٌن الســـياق ادلقـــامي ل يـــات الــيت ذكـــرت فيهـــا " إال "، وســـياق ادلعـــاين الـــيت  تملهـــا  ســابعا:
 "إال" سواء فيما ذكره النحاة أو ما استعمل يف القرآن الكرمي.
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 دلصادر وادلراجعا

 األصول يف النحو  -1
ىــ ،   قيــق الــدكتور عبــد احلســٌن الفتلــي ، م سســة 313أليب بكـر زلمــد بــن ســهل بــن الّســراج ت. 

 م.1996ىـ  ، 1417الرسالة، بًنوت،  الطبعة الثالثة ، 
ىـ( 1403يي الدين بن أمحد مصطفى درويأ )ادلتوىف : ،حمل(298/ 6) وبيانو القرآن إعراب -2

 -سورية ، )دار اليمامة  -محص  -دار اإلرشاد للشئون اجلامعية  ،ىـ 1415الطبعة الرابعة ، 
 بًنوت( -دمشق  -بًنوت( ، ) دار ابن كثًن  -دمشق 

 التبيان يف إعراب القرآن  -3
ىــــــ(  قيـــــق : علـــــي زلمـــــد 616أليب البقــــاء عبـــــد اهلل بـــــن احلســـــٌن بـــــن عبـــــد اهلل العكــــربي )ادلتـــــوىف : 

 وشركاهالبجاوي طبعة مكتبة عيسى البايب احلل  
ْصـــَطفوي، الطبعـــة الثالثـــة، 121/ 1التحقيــق يف كلمـــات القـــرآن الكـــرمي  -4

ُ
، للمحقـــق ادلفســـر العالمـــة ادل

ه، 1430مركـــــز نشـــــر آثــــــار العالمـــــة ادلصــــــطفوي، القـــــاىرة،  دار الكتـــــب العلميــــــة، بـــــًنوت، لبنــــــان 
 م2009

 جامع البيان يف تأويل القرآن  -5
ىـــ  قيــق:  310 - 224ي، أبــو جعفــر الطــربي، حملمـد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــًن بــن غالــب اآلملــ

 م م سسة الرسالة. 2000 -ىـ  1420أمحد زلمد شاكر، الطبعة : األوىل ، 
 اجلىن الداين يف حروف ادلعاين -6

 م.1975ىـ ،  قيق طو زلسن ـ دار الكتب ـ  749حلسن بن قاسم ادلرادي ت. 
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -7

ىـــ ،   قيـــق عبــد السَّــالم رلمــد ىــارون ، الطبعــة الثالثـــة 1093لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ت. 
 مكتبة اخلاصلي، القاىرة. 

، حملمد عبد اخلالق عضيمة، طبعة دار احلديث، القاىرة، 377/ 1دراسات ألسلوب القرآن الكرمي -8
 د. ت.

 ارتشاف الضََّرب من لسان العرب -9



21 
 

ىــ ـ  قيــق ـ  الــدكتور رجــب 745ن يوسـف بــن حيَـّان األندلســي ت. حملمـد بــن يوسـف بــن علـي بــ
 م.1998ىـ ـ 1418عثمان زلمد ـ مكتبة اخلاصلي ـ القاىرة ـ الطبعة األوىل ـ 

 شرح التسهيل    -10
ىـــ ـ  قيـق الـدكتور: عبـد الــرمحن 672جلمـال الـدين زلمـد بـن عبـد اهلل الطـائي اجليّـاين األندلسـي ت. 

 م. 1990ىـ ـ 1410بدوي ادلختون ـ دار ىجر ـ القاىرة ـ الطبعة األوىل  السيد ، الدكتور: زلمد
 شرح ادلفصل -11
ىــــ ، د.ت. ، مكتبــة ادلتنــ ِّ ،  القـــاىرة ، 643دلوفــق الــدين يعـــيأ بــن علــي بـــن يعــيأ النحــوي ت.  

شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة تصــــحيح وتعليـــق الـــدكتور يوســـف حســـن عمـــر ، جامعــــة  -ىــــ ، 1411
 م. 1978ىـ ، 1398قاريونس ، 

 الصاح   -12
ىـ ،   قيق أمحد حسن بسج ،  دار الكتب 395أليب احلسٌن أمحد ابن فارس بن زكريا ت. 
 0م1997ىـ ، 1418العلمية ،  بًنوت ،  لبنان ـ الطبعة األوىل ، 

 مقاصد القرآنفتح البيان يف  -31
أليب الطيـب زلمـد صـديق خـان بـن حسـن بــن علـي ابـن لطـف اهلل احلسـيين البخـاري الِقنَـّوجي )ادلتــوىف: 

 1412ىــ(، عـين بطبعــِو وقـّدم لــو وراجعـو: خــادم العلـم َعبــد اهلل بـن إبــراىيم األنَصـاري، طبعــة 1307
َكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا  1992 -ىـ 

 وت.َبًن  –م، ادل
 الكتاب -14
ىـ ادلشهور بسيبويو،  قيق عبد السالم زلمد 180أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ت.  

 مكتبة اخلاصلي ـ القاىرة ،م 1988ىـ ـ 1408اجلزء األول والثاين الطبعة الثالثة  ،ىارون

القاسـم زلمـود بـن عمـر  ، أليبالكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـل -31
 بًنوت –دار إحياء الرتاث العريب ،  قيق : عبد الرزاق ادلهدي، لزسلشري اخلوارزميا
،  أليب احلسن سعيد بن مسعدة ا اشعي البْلخي  1/152معاين القرآن ل خفأ  -16

ىـ ادلشهور باألخفأ ـ  قيق الدكتور: فائز فارس ،  الفنطاس ،  الكويت ،  215البصري ت. 
 م. 1981ىـ ، 1401الطبعة الثانية 

 ادلعجم الفريد دلعاين كلمات القرآن ا يد -17
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ه، 1427ة األوىل، دار التوزيـــــــع والنشــــــر اإلســـــــالمية، القـــــــاىرة للشــــــيخ كامـــــــل زلمــــــد اجلـــــــزار، الطبعــــــ
 م2006

 مغين اللبيب عن كتب األعاريب -18
البن ىشام األنصاري،  قيق وشرح الدكتور: عبد اللطيف زلمد اخلطيب، الطبعة األوىل، الكويت 

 م.ـ 2000ه، 1421
 مفاتيح الغيب أو التفسًن الكبًن   -19

بـن احلسـٌن التيمـي الـرازي ادللقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب األيب عبد اهلل زلمد بن عمر بـن احلسـن 
 بًنوت –ىـ، دار إحياء الرتاث العريب  1420 -ىـ(، الطبعة: الثالثة 606الري )ادلتوىف: 

 مفتاح اإلعراب  -20
صبح وأوالده، م، مكتبة ومطبعة زلمد علي 1963ه، 1383حملمد أمحد مرجان، الطبعة الرابعة 

 القاىرة.
 ادلقتضب  -21

ىــ،  ادلشـهور بـادلربد ،   قيـق زلمـد عبـد اخلـالق عضـيمة ، طبعـة 285أليب العبّاس زلمد بـن يزيـد ت. 
 م. 1994ىـ ، 1415األعلى للشئون اإلسالمية ،  القاىرة ،   ا لس 

 موسوعة احلروف يف اللغة العربية -1
  م1995ه، 1415اجليل، بًنوت، ميل بديع يعقوب، الطبعة الثانية، دار إل

 مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع  -2
ــــيوطيِّ ت.  ىـــــ ،  قيــــق أمحــــد مشــــس الــــدين ، دار 911جلـــالل الــــدين عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر السي

 م.1998ىـ ، 1418الكتب العلميَّة ، بًنوت ، لبنان ، 
 

 


