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 البحث ملخص

 ،بأ دراسًة حنويًة دالليةة حاول هذا البحث دراسة أسلوب االستثناء يف سورة س
ِلَم تكرر هذا األسلوب يف هذه السةورة يف   :من خالل اإلجابة عن تساؤل مركزي هو

وهل هلذا التكرار عالقة ما مبقاصةد   ؟مخسة عشر موضًعا بهذا النسق التعبريي الالفت
لةةذا قةةدلم الباحةث هلةةذه الدراسةة مبةةدخل مقت ةة  يف    ؟السةورة وااياتهةةا ومعاايهةا  

شّكلت بةدورها مباحةث    ،أعقبه احلديث عن مقاصد السورة وعددها ثالثة االستثناء،
وإحاطة علم اهلل مبا يف السموات  ،إبطال قواعد الكفر والشرك :الدراسة الثالثة وهي

وختلل ذلك تف يل القول  .وإثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وما يف األرض
  .يف حتقيق هذه املقاصد (واملنقطع املفرغ واملتصل)يف توظيف االستثناء بأاواعه 

 هة6/2/0417وُقبل للنشر يف                                                     هة01/00/0416ورد البحث يف 
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ABSTRACT 

The effect of exception style on the Surah of Sheba Purposes: A 

Syntactical and Semantic study  

This research attempted to study the exception method in 

Surah of Sheba semantically and grammatically, by answering the 

central question: why has this method been repeated in this sura in 

fifteen places in this striking expressive pattern? Is this repetition 

related to the purposes and objectives of the Sura and its meanings? 

So the researcher of this study made a brief introduction about the 

exception, and followed by an account about the three purposes of 

the Sura, and in turn, it formed the investigation of the three topics 

of the study as follows: Abolition of the rules of disbelief and 

polytheism, informing the omniscience of God, including the 

heavens and the earth, and to prove the sincerity of the Prophet 

peace be upon him. It is permeated by explaining in detail the use 

of exception types (disconnected, connected and uninterrupted) in 

achieving these objectives. 
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 مقدمـة:

فهو  ،يعدل القرآن الكريم مورًدا عذًبا اهل منه العلماء واملتعلمون قدمًيا وحديًثا
ومن َثمَّ ادا متًنا حيًّا ملقاربات الباحثني  ،املعني اخلص  الذي ال تن   أسراره ودرره

ومصدًرا ثريًّا الجتهادات النحاة واللغويني والبالايني  ،يف كافة فروع املعرفة اإلاسااية
 ،يفيدون منه يف أعماهلم العلمية ،واريهم من ذوي الصناعة وأهل االختصاص

 .ويستدلون به يف خطاهم البحثية

وتأسيًسا عليه تعاجل هذه الدراسة اللغوية موضوع االستثناء يف سورٍة من سور 
القرآن الكريم، واالستثناء أسلوب من األسالي  النحوية اليت خصلها الدارسون قدمًيا 

موظفني كتاب اهلل  ،وأحكامه ،وأاواعه ،ففصللوا القول يف أركااه ،مبزيد عناية وحديًثا
أثر أسلوب )وتأتي هذه الدراسة اليت حتمل عنوان  .العزيز، ومستشهدين بآياته الكرمية

حماَولًة لدراسة األثر  (.. دراسة حنوية داللية.االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ
 سلوب يف حتقيق مقاصد السورة.النحوي والداللي هلذا األ

 ،ولذا ااتظمت الدراسُة يف ثالثة مباحث عبلر كل مبحث عن مقصد من املقاصد
وكيف استطاعت هذه األمناط توضيح  ،وراح يتتبع أمناط االستثناء يف كل مقصد

وااتهى البحث خبامتة ت منت أهم النتائج  .وتبيان الداللة املقصودة، املعنى املراد
  .وبثبٍت للمصادر اليت أفاد منها ،هااملتوصل إلي

 :يف االستثناء ومفهومه :مدخل

وللثين معاٍن عدة منها الصرف  ،من الثين (أستثين)مصدر للفعل  :االستثناء لغًة
ثنيةت  احلبةل إذا عطفةَت بع ةه علةى       :ومنها العطةف تقةول   ،إذا صرفته عةن األمر
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ألالنا اصرف املسةتثنى   (؛لصرفا)واملعنى األقرب إىل موضوع حبثنا هذا هو  .(0)بعض
عةن   (عليًّةا )صرفنا  (قام القوم  إاّل عليًّا) :فإذا قلنا ،عن الدخول يف حكم املستثنى منه

 .الدخول يف حكم القيام

، دخوله فيةه  لوال اإلخراج لوج  ،" إخراج الشيء من الشيء :ويف االصطالح
ومصةطلح   .(2)ا فقة  "  ويتنةاول املنفصةل حكًمة    ،وهذا يتناول املتصل حقيقًة وحكًما

 ،االستثناء من املصطلحات اليت ظهةرت يف مرحلةة مبكةرة مةن عمةر النحةو العربةي       
حيةث   ،(1) (التهيئة لظهور املصطلحات النحوية)تعارف عليها بعض الباحثني مبرحلة 

وهو مةن   (،هة 011ت )وعند سيبويه  (،هة 071ت )ورد هذا املصطلح عند اخلليل 
 . مستعملًة إىل يومنا هذا املصطلحات اليت ما زالت

" هذا باب  :واصل عليه باالسم حني قال ،خصل سيبويه االستثناء بفصل مستقل
اةري  )فةة   (إاّل)وما جةاء مةن األءةاء فيةه معنةى       (،إاّل)فحرف االستثناء  :االستثناء

ومةا فيةه    (،ال يكون ولةي  وعةدا  )فة  (إاّل)وما جاء من األفعال فيه معنى  (،وسوى
 ،يف بعةض اللغةات   (حاشةى وخةال  )من حروف اإلضافة ولي  باسٍم فة  ذلك املعنى

 .(4)وسأبيلن لك أحوال هذه احلروف إن شاء اهلل عز وجل األول فاألول " 

بل ااتقل  ،بيد أاله مل ي جلِّ املفهوم ،ويالحظ من حديث سيبويه أاله ذكر املصطلح
مةا يةيء يف معناهةا مةن      وذكةر  (،إاّل)فةذكر أم البةاب    ،مباشرة إىل أدوات االستثناء
 .األءاء واألفعال واحلروف

الذي مل ي عَن بتوضةيح املفهةوم أو    (هة 212ت )وعلى الدرب ذاته سار املربلد 
" هةذا   :وَشَرَع بعد ذلك يف بيان أقسامه عنةدما قةال   ،بل اكتفى بذكر املصطلح ،تعريفه

 (هةة  106ت )راج . وسةلك ابةن السة   (1).. " .واالستثناء على وجهني :باب االستثناء
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مسلك سابقيه حني قصةر كالمةه علةى أقسةام االسةتثناء وأحكامةه دون اخلةوض يف        
بل رمبا كان واضةًحا يف   ،على أنل هذا ال يعين أن املفهوم كان اائًبا عندهم .(6)مفهومه

 .أذهااهم لكن دون عناية بتجليته باعتباره مفهوًما

فهةذا عةامل العربيةة أبةو      ،جةري ين ج مفهوم االستثناء أكثر يف القرن الرابع اهل
أن ت خةرج شةيًئا ّاةا     :" االسةتثناء  :حيةدل االسةتثناء بقولةه    (هة 192ت )الفتح بن جين 

ويبلغ املفهوم متامه يف القةرن   .(7)أو تدخله فيما أخرجَت منه اريه "  ،أدخلَت فيه اريه
نةيني  ربة  بةني املع   (هةة  641ت )فةابن يعةي     ؛السابع اهلجري عند ثلة من النحةاة 

" اعلم أنل االستثناء استفعال مةن ثنةاه عةن     :اللغويل واالصطالحيل للمفهوم حني قال
صرف اللفظ عن عمومه بإخراج املسةتثنى مةن    :فاالستثناء .األمر يثنيه إذا صرفه عنه

فكةل اسةتثناء ختصةيص ولةي  كةل       ؛وحقيقته ختصيص صفة عامة ،أن يتناوله األول
" االسةتثناء يف   :االستثناء بقولةه  (هة 641ت )لوبني وعرلف الش .(1)ختصيص استثناء " 

. واةصل  (9)ورة يف هةذا البةاب"  إخراج بعٍض من كل بأداة مةن األدوات املةذك   :األصل
" امُلخةرج   :حني قال يف تعريف املسةتثنى  (هة 672ت )على اإلخراج أيً ا ابن مالك 

  .(01)رط الفائدة " حتقيًقا أو تقديًرا من مذكور أو مرتوك بإاّل أو ما مبعناها بش

والناظر يف مفهوم االستثناء عند علماء العربية ي لفةي أالةه ال جةرج عةن معنةى      
كما سيالحظ أنل  .وبقيد حصول الفائدة ،الصَّرف واإلخراج بأداة من أدوات االستثناء

اةري أنل   ،االستثناء مصطلًحا است خدم منذ وقت مبكر عند املتقدمني من علماء النحةو 
  .ين ج شيًئا فشيًئا حتى استوى على سوقه عند املتأخرين منهم مفهومه أخذ



 ()دراسة حنوية دالليةأثر أسلوب االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ  

 لوم اللغات وآدابهاجامعة أم القرى لعجملة                                                            06

 الدراسات السابقة:

وقد عكف على  ،يظهر أسلوب االستثناء يف مواضع كثرية من كتاب اهلل العزيز
دراسته بعض الباحثني الذين تنوعت مناهجهم يف دراسة هذا األسلوب بني الوصةف  

دراسةة   –سةلوب االسةتثناء يف القةرآن    أ)ومن هةذه الدراسةات    .والتحليل والتطبيق
عنى األول  :وتألفت من مخسة فصول ،للباحث حممد علي حممد جربان (تطبيقية حنوية

وخ صلةص   ،وعرض الثااي ألاواع االستثناء وأحكامه ،منها بتعريف االستثناء وأدواته
 ،دواتاالسةتثنائية وبقيةة األ   (اةري )وكةان الرابةع لةة     ،االستثنائية (إاّل)الثالث لعمل 

أسةلوب  )ومةن هةذه الدراسةات     .(00)وو ضع اخلام  للدراسةة التطبيقيةة النحويةة    
للباحةث حممةد علةي إبةراهيم      (دراسة وصةفية حتليليةة   –االستثناء يف القرآن الكريم 

كما فصلل احلديث  ،معنى االستثناء وأاراضه وأدواته والعامل فيه :عجيزة تناول فيها
ومةن   .(02)والطلبية  ،والناقصة ،والتامة املنفية ،خلربيةا :يف االستثناء من خالل اجلمل

 (أسةلوب االسةتثناء يف القةرآن الكةريم بةني النحةو والبالاةة       )هذه الدراسات أيً ةا  
وهةدفت إىل دراسةة هةذه األسةلوب يف آي الةذكر       ،للباحث عزام حممد الشةجراوي 

 .(01)احلكيم حنويًّا وبالايًّا 

حيةث   ،سابقة يف ختصيصها لسورة سةبأ وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات ال
بدًءا مةن اييةة    ،يظهر االستثناء بعدله أسلوًبا حنويًّا متميًزا بصورة الفتة يف هذه السورة

الثالثة وااتهاًء بايية السابعة واألربعني، فهذه السةورة املكيةة ذات األربةع واخلمسةني     
 ،21 ،20 ،21 ،07 ،04 ،1)يف مخسة عشر موضًعا يف اييات  (إاّل)آيةة وردت فيها 

ثالث مرات، ومل ترد يف  (41)، ووردت يف ايية (47 ،46 ،41 ،17 ،14 ،11 ،21
 أو اريهما. (سوى)أو  (اري)فلم ترد  (؛إاّل)السورة أي أداة استثناء أخرى عدا 
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ِلةَم تكةرر    :والةذي يقةوم عليةه البحةث     ،والسؤال الذي ينبغي أن ي طةرح هنةا  
وهةل هلةذا التكةرار     ؟رة سبةأ بهذا النسةق التعةبرييل الالفةت   يف سو (االستثناء بة )إاّل

 ؟ عالقة مبقاصد السورة ومعاايها

 :مقاصد السورة

" وسب  ازوهلا أنل أبا  :سب  ازول السورة فقال (هة 741ت )ذكر أبو حيلان 

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ  :سفيان قال لكّفار مكة مّلا ءعوا

أن منوت، وجوفنا بالةبعث، والالت  حممًدا يتوعداا بالعذاب بعد إنل (04)چېئ 
 . (01)والعزى ال تأتينا الساعة أبًدا وال ا بعث " 

ربلما كان أول مقصد من مقاصد هذه السورة الرد على الكفار  :وتأسيًسا عليه
  ؟فهل هناك مقاصد أخرى ،بشأن إاكارهم البعث وتكذيبهم بالساعة

" مةن   :ذه السةورة فقةال  استهل ابن عاشور تفسريه لسورة سبأ بذكر أاراض ه
.. وإثبةات  .وأعظمها إشراكهم آهلًة مع اهلل ،أاراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك

ومةن ذلةك    ،فما ي خرب به فهو واقةع  ،إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض
 ،فيمةا أخةرب بةه    –صلى اهلل عليه وسلم  –إثبات البعث واجلزاء. وإثبات صدق النيب 

وختلةل ذلةك    ،وأنل القرآن شهدت به علماء  أهةل الكتةاب   ،اء به القرآنوصدق ما ج
  .(06) ب روب من تهديد املشركني وموعظتهم مبا حلل ببعض األمم املشركني من قبل "

يف  -يف رحاب تفسري التحريةر والتنةوير    –إذن ميكن تلخيص مقاصد السورة 
 :النقاط ايتية

 إبطال قواعد الكفر والشرك. 
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 مبا يف السموات وما يف األرض، ومةن ذلةك    -عزل وجل -ة علم اهلل إثبات إحاط
 البعث واجلزاء

 إثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم. 

 (إاّل)فإذا ما حبثنا عن هذه املقاصد يف املواضع اخلمسة عشر الةيت وردت فيهةا   
وهةل و ّظةف هةذا     ؟فهل سنجد أسةلوب االسةتثناء حاضةًرا يف خدمةة املعنةى املةراد      

 :اإلجابة يف الصفحات ايتية ؟لوب يف حتقيق مقاصد السورةاألس

  :أثر االستثناء يف إبطال قواعد الكفر والشرك :املبحث األول

أي  –فهةؤالء القةوم    ،ضرب اهلل قصة سبأ عظًة وعربًة للمشركني مةن قةري   
اري أالهم  ،وأمن الطرقات ،وسعة األرزاق ،كااوا م رب املثل يف رخاء البلدان –سبأ 

 .وحتولوا إىل م رِب مثةٍل يف التفةرق والشةتات    ،فااتقم اهلل منهم وشرلدهم ،عرضواأ
 :" وكاات العةرب ت ةرب بهةم املثةل فتقةول      (:هة 111ت )قال أبو جعفر النحاس 

 .(07)مذاه  سبأ وطرقها "  :أي ،تفرقوا أيدَي سبأ

سةل  وأرسل إليهم الر ،إذن هذه القصة مثل لكفار قري  بقوم أاعم اهلُل عليهم
ولةذلك يةدور هةذا     ،فأاتم أيلها القةوم مثلةهم   :فااتقم اهلل منهم، أي ،فكفروا وعصوا

 .ووعظهم تارة أخرى ،املقصد بني تهديد املشركني والكفار تارة

ثالثة منها بصيغة  :و ّظف أسلوب االستثناء خدمًة هلذا املقصد يف مخسة مواضع
 :وهذا بياٌن وتفصيل .قطاعوموضعني حيتمالن االتصال واالا ،االستثناء املفرغ

     .(01) چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  :. قوله تعاىل0
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 –عزل وجةل   –وكيف أنل اهلل  ،جاءت هذه ايية يف سياق احلديث عن قوم سبأ
قابلوهةةا  ،وَبةةَدل أن يقةةابلوا اعمةةة اهلل بشةةكره وعبادتةةه  ،أاعةةم علةةيهم يف مسةةاكنهم
اةري أنل السةؤال الةذي     ،من جةن  العمةل   فكان اجلزاء ،باإلعراض والشرك والكفر

 ؟ِلَم خصل املوىل جلل جالله الكفور باجملازاة :ينبغي أن ي طرح هنا

 (هةة  217ت )منهم الفةرلاء   ،أثار هذا السؤال عدٌد من أرباب النحو والتفسري
واجملازاة للكافر وللمسلم وكةل   ،كيف خصل الكفور باجملازاة :حني قال: " يقول القائل

وأملةا املةؤمن في جةزى     ،والسيئة للكافر مبثلها ،إنل جازيناه مبنزلة كافأااه :قالفي ؟واحد
إاّل أنل املعنى  ،جازيت  يف معنى جزيت :وقد يقال .ألاله ي زاد ويتف ل عليه وال ي جازى
 :ذلةك جزينةاهم ومل يقةل    :أال ترى أاله قةد قةال   ،يف أبنِي الكالم على ما وصفت  لك

 .(09)"  ؟جازيناهم

لفرلاء يعل اجملازاة للكةافر واجلةزاء للمةؤمن، فةاألخري ت كّفةر عنةه سةيئاته        إنل ا
حةني   (هةة  100ت )وقد فصلل يف هذا املعنةى أيً ةا الزلجةاج     ،وت  اعف له حسناته

" واملعنى يف هذه اييةة أنل املةؤمن ت كّفةر عنةه السةيئات، والكةافر حيةب  عملةه          :قةال

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                   ٱ  ٻچ  :جةلل في جازى بكةل سةوء يعملةه، قةال اهلل عةزل و     

 چپ  
ې  ې    ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ  وقال: ،(21)

وأعلمنةا أنل احلسةنات    ،أاله ي حب  عمل الكةافر  –جلل وعزل  – فأعلَم ،(20) چوئ  
وجعل أبو حيةان اجلةزاء يف اخلةري     .(22)وأنل املؤمن ت كّفر عنه سيئاته"  ،يذهنَب السيئات

  .(21)يف الشر، لكن يف تقييدهما قد يقع كل واحد منهما موقع ايخر واجملازاة 

" هةو   :قةال النحلةاس   ،وخالف بعض املفسرين فجعةل اجملةازاة مبعنةى املناقشةة    
حيةث   (هةة  146ت )وتابعه ابن عطية  .(24)ومن اوق  ع ذلب "  ،املناقشة يف احلساب
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. وخةالفهم  (21)قدًرا بقدر "  ي ناق  وي قارض مبثل فعله :أي ؛وهل ي جازى :" قوله: قال
وهل ي جازى إاّل ) :" قيل :قال ،إذ جعل اجملازاة مبعنى املعاقبة (؛هة 111ت )الزخمشري 

 :ِلَم قيةل  :ولي  لقائل أن يقول ؛وهو الوجه الصحيح ؟وهل يعاق  :مبعنى (الكفور
واجلةةزاء عةام للكةةافر   ،وهةل ي جةةازى إاّل الكفةور علةةى اختصةاص الكفةةور بةاجلزاء    

. وظةاهٌر مةن   (26)وإالما أراد اخلاص وهو العقاب "  ،ألاله مل يرد اجلزاء العام ؟ؤمنوامل
 .إاّل أنل ختصيصه أفاد معنى العقاب ،كالم الزخمشري أنل اجلزاء للمؤمن والكافر

وتبًعةا   ،اختلف القرلاء أيً ا يف القراءة ،وكما اختلف املفسرون يف معنى اجملازاة
 124ت )قةال ابةن جماهةد     (؛إاّل)ب االسم الذي يلي الختالف القراءة اختلف إعرا

فقةرأ زةزة    ،وهةل اةازي إاّل الكفةور(   ) :" واختلفوا يف الياء والنةون مةن قولةه    (:هة
.. وقةرأ  .بالنصة   (إاّل الكفوَر) ،بالنون (وهل اازي)والكسائي وحفص عن عاصم 

إاّل ) ،اليةاء ب (وهةل ي جةازى  )ابن كثري واافع وأبو عمرو وعاصم يف روايةة أبةي بكةر    
  .(27)رفًعا "  (الكفور 

جاء االستثناء يف هذه ايية مفرًاا فتوس  بني الفعل واملفعةول، أو بةني الفعةل    
، (21)وس بق باالستفهام اإلاكاري الذي حيمل معنى النفةي   ،واائ  الفاعل على قراءة

بعةدها طلًبةا ال    فإذا علمنا أن التفريغ يف االستثناء هو: " كون ما قبل إاّل طالًبا ملا وقةع 
أدركنةا   (29)يفتقر إىل )إاّل( من حيث الرتكي  فال يتم الكالم من حيث القصد إاّل بةه"  

 أنل )إاّل( هنا حصرت معنى اجملازاة، أيًّا كان معناها، يف الكفور.
وقد تعاضد يف هذا االسةتثناء عةدة عناصةر حنويةة لتجليةة املعنةى؛ فجةاء أواًل        

نفةي أن ينفةي الواجة     ل معنى النفي، وحق حةرف ال االستفهام اإلاكاري الذي حيم
وهل اةازي   :-واهلل أعلم –وتقديره  ،ثم جاء املستثنى منه احملذوف ،(11)حباله وهيئته

فكةةأنل اجملةةازاة ال تقةةع إاّل عليةةه، وأخةةرًيا جةةاءت صةةيغة املبالغةةة  ،أحةةًدا إاّل الكفةةور
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نى املعاقبة، كمةا تقةدلم تقريةره    ؛ ففي صيغة املبالغة ما يقولي داللة اجملازاة مبع(الكفور)
بةل   ،أاس  لقوم سةبأ الةذين متةادوا يف الشةرك     (فعول)ولعلل صيغة  ،عند الزخمشري

 . وصلوا إىل الكفر

    .(10) چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  چ  :. قوله تعاىل2

يستمر األسلوب القرآاي يف إبطال قواعد الكفر باحلةديث عةن عاقبةة تكةذي      
بعد أن أقلعوا عنهةا يف   ،اضهم عن دعوة التوحيد بالعودة إىل عبادة الشم وإعر ،سبأ

فكااةت   ،ومتاديهم يف جحد النعمة حني دعوا اهلل أن يباعد بني أسفارهم ،زمن بلقي 
ويف  .فصاروا عربًة لغريهم وموعظة ،وتفرقوا التفرق الشهري ،النتيجة أن س لبت النعمة

 .ومنها الوقوع يف الشرك أو الكفر ،لشيطانايية تنبيه املؤمنني إىل مكائد ا

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  :هذه اييةة بقولةه   –عزل وجل  –افتتح املوىل 

" ومعنى اييةة أنل مةا قةال     :أجاب عن هذا السؤال ابن عطية فقال ؟فما هو هذا الظن
 ،وما قال من أنل اهلل ال يةد أكثةرهم شةاكرين    ،إبلي  من إاله سيفنت بين آدم ويغويهم

يف  وهو اتلباع ،وأخرب اهلل تعاىل عنهم أالهم اتبعوه ،واري ذلك كان ظنًّا منه فصدق فيهم
إملا ألهل  :" واتلبعوه:فقال (فاتبعوه)وفصلل الزخمشري  .(12)كفر ألاله يف قصة قوم كفار"

. (11)الهم قليل باإلضافة إىل الكفةار" أل (إاّل فريًقا)وقّلل املؤمنني بقوله  ،سبأ أو لبين آدم
 (إاّل فريًقا)أي يف الكفر.  :وجعل أبو حيان هذا االتلباع يف الكفر حني قال: " )فاتبعوه(

 .(14)هم املؤمنون " 

فهو استثناء متصةل إن  كةان    ؛حيتمل االستثناء يف هذه ايية االتصال واالاقطاع
إن   عائًدا على املشركني، وحينها سيكون االستثناء  تاًمةا موجًبةا، وأملةا    (اتلبعوه)ضمري 

وإاّل فهةو   ،كان عائًدا على سبأ، فهو بةدوره حيتمةل االتصةال إن كةان فةيهم مةؤمنني      
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مل يعصه يف ذلك إاّل فريٌق من املؤمنني وهم الذين آمنوا من كفةار   :أي ؛استثناء منقطع
إذ ي حتمل أن تكون فيهم طائفة مؤمنة ّان اوا قبل  ؛أو الذين آمنوا من أهل سبأ ،مكة

  .إرسال السيل

( علةيهم )" والظاهر أنل ال ةمري يف   :فقال (هة 716ت )فصلل السمني احلليبل و
صةفة   (مةن املةؤمنني  )، و(اتبعةوه )استثناء من فاعةل   (إاّل فريًقا) ،عائٌد على أهل سبأ

إذ يلزم أن يكون بعض من آمن  ؛للبيان ال للتبعيض لئال يفسد املعنى (من)، و (فريًقا)
  .(11)اتلبع إبلي " 

أالةه رجلةح أن يكةون ال ةمري يف      :األوىل :السةمني هةذا وقفتةان    ولي مع قول
وأتلفق  معه يف هذا  ،عليه السالم –عائٌد على أهل سبأ ال على عموم بين آدم  (عليهم)

ويف كفةرهم   ،ذلك أن سياق اييات الةيت سةبقت هةذه اييةة يف قةوم سةبأ       ؛الرتجيح
 :والثااية .تكذي  واكران النعمةفكان ظن الشيطان صادًقا عليهم بال ،بالرسالة اإلهلية

ألنل يف التبعي ةية هنةا قلًبةا     ؛هنا ال حتتمةل أن تكةون دالةة علةى التبعةيض      (ِمن )أنل 
إذ سيجعل عدًدا من املؤمنني أتباًعا إلبلي ، يف حني أنل من اتلبع إبلةي  هةم    ؛للمعنى
 .الكفار

ملةؤمن مةن   ومهما يكن من أمر فقد قصد األسلوب القرآاي إىل إخراج الفريق ا
ويف ذلك داللةة واضةحة أنل املةؤمن احلةق ال يقةع يف       (،إاّل)أتباع الشيطان باستخدام 

وكأنل يف ايية أيً ا إشةارة للعةداء    ،مكائد الشيطان ويف مقدمتها الكفر أو الشرك باهلل
  القديم بني إبلي  وبين البشر وحماوالته الدائمة الستدراجهم واوايتهم.

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  چ  :. قوله تعاىل1

 .(16) چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
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سةاقها األسةلوب القرآاةي     ،تصف هذه ايية مشهًدا من مشةاهد يةوم القيامةة   
وال  ،إذ لن يشفع للمشركني يف هذا اليوم اةيب  مرسةل   ،إلبطال اعتقادات الشرك عامة

 .املوىل عزل وجل إاّل من َأِذن له ،ملٌك كريم وال اريهما

"  :فقةال الفةراء   ،عدٌد من اللغويني واملفسرين (إاّل ملن َأذن له) :فسلر قوله تعاىل
حتى ي ؤذن  :ويقال ،ال تنفع شفاعة ملك مقرب وال ايب حتى يؤذن له يف الشفاعة :أي

ت )وقةال األخفة  األوسة      .(17)فتكةون )َمةن ( للمشةفوع لةه "      ،له فةيمن يشةفع  
ملةن   :أي ،ملن أذن له :" املعنى :وقال الزجاج .(11)إاّل ملن أذن له "  " ال يشفع (:هة201

ويةوز   ،للشافعني (َمن )فيكون  ،إاّل ملن أذن أن ي شفع له :ويوز ،أذن اهلل له أن يشفع
حتلةى إذا ُفةزلع عةن    ) :واألجةود أن يكةون للشةافعني لقولةه     ،أن يكون للمشفوع هلم

وقةد اتفةق هةؤالء     .(41)لنحاس الزجاج يف قولةه  وتابع أبو جعفر ا .(19)"  ..(.قلوبهم
كمةا رأى بع ةهم أن    ،املفسرون على أنل الشفاعة ال تكون إاّل بإذٍن من اهلل عزل وجل

 .وقد يكون للمشفوع ،اإلذن بالشفاعة قد يكون للشافع

سار متأخرو املفسرين على درب متقدميهم حني فسلروا ايية الكرمية يف إبطةال  
" املعنى أنل كل من دعومت إهًلا مةن دون اهلل ال ميلكةون    :ابن عطية فقال ؛قواعد الشرك

وال هةم شةفعاء علةى     :فكأاله قال ،وال تنفع شفاعتهم إاّل بإذن فيمن آمن ،مثقال ذرة
. وقال الزخمشريل: " أي ال تنفع الشفاعة إاّل كائنًة ملن أذن له (40)احلد الذي ظننتم أاتم" 

. (42)لشةفيعه"   :أي ،تنفع الشفاعة إاّل كائنة ملن أذن لةه  من الشافعني ومطلقة له، أو ال
" وملا كان من العةرب مةن يعبةد املالئكةة لتشةفع لةه افةى أنل         :وفصلل أبو حيان فقال

ال شفاعة هلم فتنفع، ولي  املعنى  :والنفي منسح  على الشفاعة؛ أي ،شفاعتهم تنفع
تهم شةفاعة أصةاًل؛ ألنل   ال يقةع مةن معبةودا    :أي ،أالهم يشفعون فال تنفةع شةفاعتهم  

فإن كان املعبودون أصناًما أو كفاًرا كفرعةون فسةل  الشةفاعة عةنهم      ،عابديهم كفار
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فشةفاعتهم إذا   –عليه السةالم   –ظاهر، وإن  كااوا مالئكًة أو اريهم ّان عبد كعيسى 
 (41)و جدت تكون للمؤمن" 

اعة إالما تكون بةإذن  وّظفت ايية الكرمية االستثناء املفرلغ للداللة على أنل الشف
تلى ذلك املستثنى منةه احملةذوف    ،لتنفي أي افع للشفاعة (ال)فجاءت أداة النفي  ،اهلل

وال تنفع الشفاعة ألحٍد مةن الشةفعاء إاّل ملةن     :وتقديره( 44)املقدر من جن  املنطوق 
  .بإذٍن من اهلل( َمن )اليت حصرت الشفاعة يف االسم املوصول  (إاّل)أذن له، ثم جاءت 

 :" فيه أوجه :وفصلل السمني احلليب القول اللغوي فقال

 .شفعت  له :كما تقول :قال أبو البقاء ،أنل الالم متعلقة بنف  الشفاعة :أحدها

 :وهو أن يلزم أحد أمرين ؛وفيه اظر قاله أبو البقاء (،تنفع)أن يتعلق بة  :الثااي
وكالهمةا   (،تنفةع )مفعةول  إما زيادة الالم يف املفعول يف اري موضةعها، وإملةا حةذف    

 خالف األصل.

الثالث: أاله استثناء مفرلغ من مفعةول الشةفاعة املقةدر؛ أي: ال تنفةع الشةفاعة      
 .ألحد إاّل ملن أذن له

الرابع: أاله استثناء مفرلغ أيً ا لكن  من األحوال العامة تقديره: ال تنفع الشفاعة 
  .(41)إاّل كائنًة ملن أذن له " 

يف هذا النص التوجيهات النحوية هلذه الالم الداخلةة علةى    ذكر السمني احلليب
بيد أاين أرى أن التوجيه الثالث  ،وساق ايراء املختلفة يف هذا الشأن (،إاّل ملن أذن له)

ذلك أنل األصل يف املستثنى منةه أن ي قةدلر مةن جةن       ؛ربلما كان أقرب للمعنى املراد
كمةا أنل تقةدير تعلةق الةالم      ،اجلةن   ألنل األصل أن يكةون االسةتثناء مةن    ؛املنطوق

  .أدعى إىل ترسيخ القول بأنل الشفاعة ال تكون إاّل بإذن (أحٍد)باملستثنى احملذوف 
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"  :جتدر اإلشارة إىل أنل ابن عاشور ختم حديثه يف هذه اييةة عةن اظمهةا فقةال    
بطةال  ألنل املقصةود هنةا إ   ؛وإالما جيء بنظم هذه ايية على اري ما ا ظمت عليه اريها

ألنل أول ايية توبيخ وتعجيز  ،رجائهم بأن تشفع هلم آهلتهم عند اهلل فينتفعوا بشفاعتها
ويف ايية أيً ةا   .(46)فاقت ت إبطال الدعوة واملدعو "  ،هلم يف دعوتهم ايهلة املزعومة

! ؟! وما جةدوى الشةافع وهةي آهلةة الشةرك     ؟َفِلَم قيلد الشفاعة باإلذن :لطائف أخرى
 .ة لبطالن شافعهافبطلت الشفاع

 . (47)چڌ   ڍ  ڌ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  :قوله تعاىل. 4

حيةث ينةدم املشةركون علةى      ،هذه ايية مشهٌد آخر من مشةاهد يةوم القيامةة   
إذ ي ؤمر فتوضةع األاةالل يف    ،صنيعهم يف احلياة الدايا بعدما كفروا باهلل وكذلبوا رسله

 أعناقهم جزاء عملهم اري الصاحل.

مسةتعمل يف   (هةل )" االستفهام بةة   :فسلر ابن عاشور هذا املقطع من ايية فقال
 ؟هل ج زوا بغري ما كااوا يعملون :فتقدير املعنى ،اإلاكار باعتبار ما يعقبه من االستثناء

 :أي ؛.. وج عل جزاؤهم ما كااوا يعملون على معنى التشةبيه البليةغ  .واالستثناء مفرلغ
واعلم أنل كواه ااثاًل يف املقدار أمر ال يعلمه إاّل مقدر احلقائق  ...مثل ما كااوا يعملون

يف النوع فألنل وضع األاالل يف األعناق منةع مةن حريةة     (وفاًقا)وأملا كواه  ،والنيات
لةةى مةةا عبلةةدوا بةةه أافسةةهم فناسةة  اوعةةه أن يكةةون جةةزاًء ع ،التصةرف يف أافسةةهم 

 .(41)ألصنامهم"

وقد تعاضةدت   ،ية متوسًطا بني الفعل ومفعولهجاء االستثناء املفرغ يف هذه اي
أملا أداة  ؛وعمل إاّل فيما بعدها ،واملستثنى منه احملذوف ،أداة النفي :فيه العناصر الثالثة

ومل يسةتعمل واحةدًة مةن أدوات النفةي      (هةل )النفي فقد استعمل األسلوب القرآاي 
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وأملةا املسةتثنى منةه     .رغ بعةده الشهرية للمبالغة يف اإلاكار ولتقرير معنى االستثناء املف
وأملةا إاّل   .هل يزون جزاًء إاّل جزاًء موافًقا ألعماهلم اري الصةاحلة  :احملذوف فتقديره

الةذي وقةع    (ما)وحاصرًة اجلزاء يف االسم املوصول  ،فكاات مفراًة الفعل للمفعولية
 .عليه فعل اجلزاء

حتقيةق املعنى املراد؛ فةاجلزاء مةن   إنل الستعمال االستثناء املفرلغ هنا أثًرا بيلًنا يف 
جن  العمل، وسيالقي الكافر حسابه وفق ما اقرتف من إثم، ومن أعظم ايثام الةيت  

أو اإلشةراك بةه تقدسةت أءةاؤه      –عزل وجةل   –الكفر باهلل  ي عاق  عليها بنو البشر
وهةي  وتنزهت صفاته. ويف ايية الكرمية مناسبة داللية لطيفة بني طبيعة جزاء الكّفةار  

يف  (األاةالل )األاالل، وطبيعة العمل املقرتف وهو الشرك باهلل، ففي توظيف كلمةة  
مثلما منعتهم معبةوداتهم   ،هذا السياق ما يوحي بسل  إرادتهم وحريتهم يف التصرف

  . فكأالها قيلدتهم وحالت بينهم وبني طريق احلق –عزل وجل  –من توحيد اهلل 

 .(49)چۆ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ    ھچ :. قوله تعاىل1

ومفةاخرتهم بةاألموال    ،وردت هذه ايية يف سياق كفر األمم بةاهلل عةزل وجةل   
بل اإلميةان   ،فجاء الرد القرآاي بأنل األموال واألوالد ال تقرلب أحًدا إىل اهلل ،واألوالد

 .وهما املنجيان من سوء العذاب ،والعمل الصاحل هما اللذان يقربان

)َمن (  ،توجيه النحوي هلذه ايية فقال: " وقوله )زلفى إاّل من آمن(ذكر الفرلاء ال
ال تقرلب األموال  :وإن  شئت أوقعَت عليها التقري ؛ أي ،يف موضع اص  باالستثناء

فاالسةتثناء   .(11)ما هو إاّل مةن آمةن "    :أي ؛وإن  شئَت جعلته رفًعا ،إاّل من كان مطيًعا
 .قطاعيف هذه ايية حمتمل لالتصال واالا
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 ،اص  باالستثناء على البدل مةن الكةاف واملةيم    (َمن )" موضع  :وقال الزجلاج
ما تقرلب األمةوال إاّل مةن آمةن     :أي ،ما يقرَّب إاّل من آمن وعمل صاحًلا :على معنى

 .(10)وعمل بها يف طاعة اهلل " 

ع يف موضة  (َمن )و  ،استثناء منقطع (إاّل من آمن)" وقوله تعاىل  :وقال ابن عطية
اسةتثناء مةن    :" إاّل مةن آمةن   :. وتابع الزخمشريُّ الزجلاَج فقال(12)اص  يف االستثناء " 

أنل األموال ال تقرلب أحًدا إاّل املؤمن الصاحل الذي ينفقها  :واملعنى( تقرلبكم)يف  (كم)
 ،وفّقههةم يف الةدين   ،واألوالد ال تقةرلب أحةًدا إاّل مةن عّلمهةم اخلةري      ،يف سةبيل اهلل 

"  :ورجلح أبو حيلان أن يكون االستثناء منقطًعا فقةال  .(11)لصالة والطاعة " ورشلحهم ل
لكةن  مةن    :أي ؛الظاهر أاله استثناء منقطع وهو منصوب علةى االسةتثناء   :إاّل من آمن

 .(14)آمن وعمل صاحًلا فإميااه وعمله يقرلبااه " 

هلل تعةاىل  وا –والظةاهر   ،االتصال واالاقطةاع  :إذن يف هذا االستثناء رأيان هما
ألنل فيةه اوًعةا مةن االاقطةاع بةني       ؛أن القول بأاله استثناء منقطع هو األرجح -أعلم 

 ،فةاألموال واألوالد شةيء   :ذلك ألالهما ليسا من النوع افسةه  ،املستثنى واملستثنى منه
 .واإلميان والعمل الصاحل شيء آخر

هذا باٌب ي ختار فيةه   " :وعقد له باًبا بعنوان ،حتدث عن االستثناء املنقطع سيبويه
هذا باب مةا   :وخصله املربلد أيً ا بباب .(11)ألنل ايخر لي  من اوع األول "  ؛النص 

ومثلل له بعد ذلك بقوهلم: ما جاءاي أحةٌد   ،يقع يف االستثناء من اري اوع املذكور قبله
 .(16)إاّل زاًرا 

ه إذا كةان مةن   " ي سمى املنقطع الاقطاعةه منة   :وفصلل ابن يعي  القول فيه فقال
 ؛وهذا النوع من االستثناء لي  على سبيل استثناء الشيء ّاا هو من جنسه ،اري اوعه



 ()دراسة حنوية دالليةأثر أسلوب االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ  

 لوم اللغات وآدابهاجامعة أم القرى لعجملة                                                            21

ولةذلك كةان    ،ألنل استثناء الشيء من جنسه إخةراج بعةض مةا لةواله لتناولةه األول     
وإذا مل يتناولةه   ،فأملا إذا كان من اري اجلن  فال يتناوله اللفةظ  ،ختصيًصا على ما سبق

إذ اللفظ إذا كان موضوًعا بإزاء شيء وُأطلةق فةال    ؛تاج إىل ما جرجه منهاللفظ فال حي
يف  (لكةن  )والعمةل علةى    ،وإذا كان كذلك فإالما يصح بطريق اجملاز ،يتناول ما خالفه

ال يكةون مةا    (لكةن  )وذلك من قبل أنل  (،لكن )االستدراك، ولذلك قدلرها سيبويه بة 
ال ي شةرتط   (لكةن  )إاّل أنل  ،يف االستثناء كذلك (إاّل)نل كما أ ،بعدها إاّل خمالًفا ملا قبلها

 .(17)كل" ال ي ستثنى بها إاّل بعض منفإاله  (إاّل)خبالف  ،أن يكون ما بعدها بعً ا ملا قبلها

إنل الرأي القائل جبعل االستثناء يف هذه ايية منقطًعا هو الرأي الةراجح برأيةي   
وأن تكةون   ،ن املستثنى من اري اوع األولايية ستستدعي أن يكو ذلك أنل ؛املتواضع

ما يعل الكالم متطابًقا مع مقصد ايية الكرمية اليت اصلت على أنل  (لكن )مبعنى  (إاّل)
  .لكنل املقرلب هو اإلميان باهلل والعمل الصاحل ،األموال واألوالد ال تقرلب هلل

  :لسموات وما يف األرضأثر االستثناء يف إثبات إحاطة اهلل مبا يف ا :املبحث الثاني

م ى القول يف أنل إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض أحد مقاصد 
لةذا وّظةف    ؛وتشمل هذه اإلحاطة علمه سبحااه بالساعة والبعث واجلزاء ،سورة سبأ

وهةذه   ،األسلوب القرآاي أسةلوب االسةتثناء يف ثالثةة مواضةع خدمةًة هلةذا املقصةد       
  :املواضع هي

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   چ :تعاىل . قوله0

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  

 .(11) چڳ  ڳ  
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وتكةذي  البعةث كمةا هةي      ،درج املشركون يف هذه ايية على إاكةار السةاعة  
جاًل، حيةث  فجاءهم الرد القرآاةي عةا   ،ومتادوا يف جحدها وإبطال القول بها ،عادتهم

اإلجابةة عةن قةول     –صلى اهلل عليه وسةلم   – رسوله الكريم –عزل وجل  –لّقن اهلل 
وإنل البعةث   ،ومهما بلغ اإلبطال فإنل الساعة حةق  ،فمهما متادوا يف اإلاكار ،الكافرين

 حق.

أو  ،افي للبعث وإاكار جمليء السةاعة  (ال تأتينا الساعة)" قوهلم  :قال الزخمشري
ومثة إشارة لطيفةة   .(19)وعدوه من قيامها على سبيل اهلزء والسخرية "  استبطاء ملا قد

" إنل وقتها وأحواهلا من األمور املغيبة  :وهي قوله ،يف وقت الساعة أوردها ابن عاشور
 .(61)ويف هذه الصفة إمتاٌم لتبيلن سعة علمه تعاىل "  ،يف علم الناس

 (إاّل يف كتاب مبني) :فرلغ فقالهذه ايية باالستثناء امل –عزل وجل  -ختم املوىل 
 –وقد م ت اإلشارة إىل ذلةك   –فإذا علمنا  ،يف إشارة منه سبحااه إىل اللوح احملفوظ

 (60)فال يتم الكالم إاّل به ،كون ما قبل إاّل طالًبا ملا وقع بعدها :أنل التفريغ يف االستثناء
وأسهمت يف اقةل الداللةة    ،هنا حصرت املعنى املراد يف الكتاب املبني (إاّل)أدركنا أنل 

كمةا أنل   ،املقصودة وهي إثبات إحاطة علم اهلل تعاىل مبا يف السموات ومةا يف األرض 
  .وجتسيًدا ملعنى اإلحاطة الشاملة الكاملة ،حتقيًقا للعلم اإلهلي األزلي (مبني)يف اإلبااة 

ألوىل ا (وال أصغر من ذلك وال أكرب)هذا وقد اقل أرباب التفاسري قراءتني يف 
فعلى  ،(62)والثااية بنصبهما  ،وهي قراءة املصحف الذي بني أيدينا ،برفع أصغر وأكرب

وعلةى الثاايةة    ،أو خةرًبا ملبتةدأ   (مثقةال  )عطًفا على  (إاّل يف كتاب مبني)األوىل يكون 
واحلق أنل كال القراءتني حيقق املعنى املراد من إحاطتةه   .(61) (ذرة)يكون معطوًفا على 

  .فكٌل يف كتاب مبني ،اىل حتى باألجزاء الدقيقة اليت ال ي عبأ هلاسبحااه وتع
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ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  چ  :. قوله تعاىل2

 .(64) چحب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  

وبقاء اجلن تعمل بعد موتةه   ،تتحدث هذه ايية عن موت سليمان عليه السالم
فةال يعلةم    ،يف إشارة واضحة إىل إحاطة علمه سبحااه بالغية   ،طويلة من الزمنمدة 

 .الغي  إاّل هو

فلملةا   ،" وكاات اجلن خترب اإلا  أاهم يعلمون الغية   :قال أبو جعفر النحاس
تبيلنةت اجلةنُّ لساة  أاهةم ال يعلمةون       ،ومل تعلم به اجلن ،سليمان عليه السالم مات

"  :فقال ،احلليب ادلعاء اجلن لعلم الغي  بني بع هم بعً ا . وجعل السمني(61)الغي  " 
 ،وذلك أنل امَلَرَدة والرؤساء من اجلن كااوا يوهمون ضةعفاءهم أالهةم يعلمةون الغية     

ومكثوا بعده عاًمةا يف العمةل تبيلنةت الَسةَفلة مةن       ،فلملا خرل سليمان عليه السالم ميًتا
مةةا مكثةةوا يف  –كمةةا ادلعةةوا  –يةة  اجلةةن أنل الرؤسةةاء مةةنهم لةةو كةةااوا يعلمةةون الغ

ورب  ابن عاشور بةني هةذا االدلعةاء والشةرك فقةال: " فةإاهم لةو كةااوا         . (66)العذاب"
يعلمون الغي  لكان علمهم باحلاصل أزليًّا، وهذا إبطال العتقاد العامةة يومئةٍذ، ومةا    

 .(67)يعتقده املشركون من أنل اجلن يعلمون الغي  "

وموقةع   (،إاّل دابةة األرض )ستثناء املفرغ مةرة ثاايةة يف   وّظف األسلوب القرآايل اال  
وكأاله قصد إىل إظهار عجز اجلن مقابةل هةذه الدويبةة     ،هنا هو الرفع بالفاعلية (دابة)

قةد   –عليةه السةالم    –الصغرية اليت بعثها اهلل سبحااه وتعاىل لتعلن للمأل أنل سليمان 
تأكيد بطالن معرفة اجلةن   -ء املفرغ من توظيف االستثنا -وظاهر ايية الكرمية  .مات

أف ت إىل كشف  –عليه السالم  –ويشهد على ذلك أنل وفاة سليمان  ،باألمور الغيبية
 .وأنل الدابة هي اليت أرشدت إىل موته ،زيف ادلعائهم الغي 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :. قوله تعاىل1

 .(61)چېى  ى   ائ  ائ        ەئ  ەئ  

هذه ايية يف قوم سبأ، " وكاات قصة سبأ قد ض ربت مثاًل وعربة للمشركني من 
 ،قري ، وكان يف أحواهلم مثيٌل ألحوال املشركني يف أمةن بالدهةم، وتيسةري أرزاقهةم    

 .(، اري أنل هؤالء أعرضوا كما أعرض أولئك69وتأمني سبلهم يف أسفارهم" )

ثةمل أتبعهةا   ( 71) چے  ۓ  ھ  ھ  ےچ  س بقت هذه ايية بقوله تعاىل:

فهل يعين ذلةك أنل العلةم    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ چ  بقوله عزل وجل:
 ؟اري متحقق سلًفا

بالغي  وإحاطته مبا يف السموات وما يف األرض أزلةيل   –عزل وجل  –علم اهلل 
وهةو   ،إاّل لنعلم ذلةك علةم وقوعةه مةنهم     :" أي :قال الزجلاج ،وسابٌق على كل ذلك

قبةل أن يةؤمن    ،واهلل يعلم الغي  ويعلم مةن يةؤمن ّاةن يكفةر     ،جازون عليهالذي ي 
إالما يثابون وي عاقبون مبةا   ،ولكنل ذلك ال يوج  ثواًبا وال عقاًبا ،املؤمن ويكفر الكافر

مةا امتحةااهم بةه إاّل     :وفسلر أبو جعفر النحاس اييةة فقةال: " أي   .(70)كااوا عاملني " 
عامٌل به قبةل   –جلل وعز  –فأملا علم الغي  فاهلل  ،شهادة لنعلم من يؤمن بايخرة علم

ألنل العلم به متقدٌم  ،لنعلمه موجوًدا :أي :" إاّل لنعلم :وقال ابن عطية .(72)أن يكون " 
  .(71)أزاًل " 

ففي هذه ايية  ،يتجلى االستثناء املفرغ للمرة الثالثة على التوالي يف هذا املقصد
وصار حمتاًجا ملا بعةدها كةي    ،عن التمام وحتقيق الفائدة (إاّل)توقف الكالم الذي قبل 

وقد جعل السمني احلليب االستثناء يف هذه ايية مفرًاا مةن العلةل    .اتبيلن املعنى املراد
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وهو متييز  ،ما كان له عليهم استيالء لشيء من األشياء إاّل هلذا :والتقدير عنده ؛العامة
 .(74)احملق من الشاك 

يف هةذه   (إاّل)هنا إىل أنل األخف  األوس  جولز أن يكون ما بعد جتدر اإلشارة 
ومةا كةان ذلةك     :كأالةه قةال   ؛على البدل :" إاّل لنعلم :ايية على البدل أيً ا حني قال

 .بعيد –يف رأيي املتواضع  –وهو  .(71)االبتالء إاّل لنعلم " 

اهلل مبةا يف   إنل مجيع اييات الثالث السالفة اليت حتدثت عن مقصد إحاطة علةم 
 ،وّظفت االسةتثناء املفةرغ فقة     –ومنها الساعة والبعث  –السموات وما يف األرض 

وهةل قصةد األسةلوب     ؟فهل لذلك داللة مةا  ،ومل توظف أي اوع آخر من االستثناء
 ؟القرآاي إىل ذلك قصًدا

وعةن الداللةة الةيت حيملةها والفائةدة الةيت        ،حتدث سيبويه عن االستثناء املفرغ
فهةو أن   (إاّل)" فأملا الوجه الذي يكون فيه االسم مبنزلته قبةل أن تلحةق    :فقالحيققها 

ومةا لقيةت     ،ما أتااي إاّل زيٌد :وذلك قولك ،تدخل االسم يف شيء تنفي عنه ما سواه
ومةا لقيةت     ،وما مررت  إاّل بزيٍد، جتري االسم جمراه إذا قلت: ما أتااي زيةدٌ  ،إاّل زيًدا

لتوج  األفعال هلذه األءاء ولتنفي ما  (إاّل)ولكنلك أدخلَت  ،ٍدوما مررت  بزي ،زيًدا
 .(76)فصارت هذه األءاء مستثناة "  ،سواها

 ،وينفيةه عملةا قبلةها    (إاّل)فإذا علمنا أنل االستثناء املفرغ يوج  احلكم ملا بعةد  
لوب ، وأنل األسة (إاّل)أدركنا أنل الداللة املقصودة يف اييات الثالث تكمن يف ما بعةد  

 :القرآاي قصد إىل ذلك قصًدا، وعمد إليه عمًدا

 إالما  ؛حتقق املقصد يف إثبات أنل كل صغرية وكبرية يف هذا العامل :ففي ايية األوىل
 .هي يف كتاب مبني
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 ولو كااةت تعلمةه    ،حتقق املقصد بإثبات أنل اجلن ال تعلم الغي  :ويف ايية الثااية
اري أنل الذي دّلهم على موته إالمةا كةان    –عليه السالم  –لعلمت مبوت سليمان 

 .تلك الدويبة اليت ال حول هلا وال قوة
 علةم وقةوع ال علةم     (لةنعلم )وهو  (إاّل)حتقق املقصد فيما بعد  :ويف ايية الثالثة

 .اي ؛ ألاله ال يعلم الغي  إاّل عاّلم الغيوب

ا احتجةَت إىل  " وإالمة  :اري أالةه أضةاف   ،ذكره وتابع املربلد سيبويه فنصل على ما
 :فإذا قلَت ،جاءاي زيٌد فقد يوز أن يكون معه اريه :النفي واالستثناء ألالك إذا قلت

 .(77)ما جاءاي إاّل زيٌد افيَت اجمليء كله إاّل جميئه " 

واحلق أنل يف قول املربلد هذا إشارة لطيفة لتحقةق مقصةد اييةات الةيت م ةت      
وا ِفيت  أي معرفة  ،لم مل يرد يف اللوح احملفوظإذ ا ِفي أي ع ؛باستعمال االستثناء املفرغ

وإالما هو متحيص اهلل عزل  ،وا في أي سلطان إلبلي  على البشر ،للجن مبوت سليمان
 .وجل خللقه

فحاموا يف فلةك   ؛درج على تفسري االستثناء املفرغ بعد ذلك عدد من النحويني
دث ابةن يعةي  عةن فائةدة     فتحة  ؛سيبويه واملربلد مع زيادة شرٍح أو تفسرٍي أو تفصةيل 

ما قاَم إاّل زيٌد إثبات القيام له وافيه  :" وفائدة االستثناء يف قولك :االستثناء املفرغ قائاًل
داللةة علةى افيةه عةن اةريه      قةاَم زيةٌد ال اةري مل يكةن فيةه       :ولةو قلةت   ،عملن سواه

"  :سب  تسةميته بةاملفرغ فقةال    (هة 760ت )وعّلل ابن هشام األاصاريل  .(71)فاعرفه"
ومل يشةتغل   ،قد تفرغ لطل  مةا بعةدها   (إاّل)ويسمى ذلك استثناًء مفرًاا ألنل ما قبل 

  .(79)عنه بالعمل فيما يقت يه " 
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وهةو   ،و ّظف أسلوب االستثناء يف حتقيق مقصٍد من مقاصد سورة سةبأ  ،هكذا
وقةد لةوحظ أنل اةوع     ،مبا يف السموات وما يف األرض –عزل وجل  –إحاطة علم اهلل 

 (. إاّل)قصًدا إلثبات احلكم ملا بعد  ،تثناء الذي و ّظف كان املفرغ فق االس

   :أثر االستثناء يف إثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم :املبحث الثالث
وإاكةار   -صةلى اهلل عليةه وسةلم     -أمعن مشركو مكة يف تكذي  رسول اهلل 

ومةرة بأالةه    ،بأالةه سةاحر  ومةرة   ،فوصفوه مرة بأالةه كةاهن   ،وإبطال ما جاء به ،رسالته
وكاات القيامة والبعث من أعظم ما أاكةروه يف رسةالة الةنيب صةلى اهلل عليةه       ،جمنون
 .وسلم

وقد دفعهم هذا اإلمعان يف التكذي  إىل ابتكار أسالي  عدة يف اإلاكار منها: 
اكرة يف بعض املواضع، واءه عليه السالم أشهر من  -عليه السالم  –إتيااهم باءه 

ي نّكر! قال أبو حيلان: " ومّلا كان البعث عندهم من احملال جعلوا من ي خرب عن وقوعه أن 

ائ   ى  ىچ  :وأتوا باءه عليه السالم اكرة يف قوله ،يف حيلز من ي تعج  منه

وإخباره بالبعث أشهر  ،بل يف الدايا ،اءه أشهر علم يف قري  وكان ،(11)چائ
والتحلي ببعض األحاجي املعمولة للتلهي  ،اءألالهم أخرجوا ذلك خمرج االستهز ؛خرب

                                     .(10)فلذلك اّكروا اءه "  ،والتعمية

 –صلى اهلل عليه وسلم  –شرع األسلوب القرآاي يف إثبات صدق النيب    
واللطيف يف هذا التوظيف أاله مل يستعن  ،موظًفا االستثناء هذه املرة يف سبعة مواضع

 (إاّل)بغري االستثناء املفرغ يف هذه املواضع السبعة، وكأاله قرلر إثبات احلكم ملا بعد 
  :  وفيما يلي بيان باملواضع السبعة .وافيه عن ما قبلها
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ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  چ  :. قوله تعاىل0

 .(12)چۓ

طال ضالل يرى ابن عاشور أنل األسلوب القرآاي ااتقل يف هذه ايية من إب
كما رأى  ،املشركني يف أمر الربوبية إىل إبطال ضالهلم يف صدق الرسول عليه السالم

 –"األمر مبحاجة املشركني إىل اإلخبار برسالة النيب  بأنل أسلوب الكالم قد تغيلر من
وحيصل  ،تشريًفا له بتوجيه هذا اإلخبار بالنعمة العظيمة إليه –صلى اهلل عليه وسلم 

املشركني بطريق التعريض. ويف هذه ايية إثبات رسالة حممد صلى اهلل  إبطال مزاعم
 .(11) عليه وسلم على منكريها من العرب، وإثبات عمومها على منكريها من اليهود "

ب عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للناس كافة، ويف هذا إثباٌت لصدقيته 
دمي املفسرين، حيث  ا قل عن ابن عليه السالم، وقد أشار إىل هذا املعنى عدد من متق

" أي إىل  :من ايية الكرمية (كافة)قوله يف لفظ  هة( 61عباس رضي اهلل عنه )ت 
وقال أبو جعفر  .(14)إىل الناس كافة "  :وتقديره ،العرب والعجم وسائر األمم

 :-صلى اهلل عليه وسلم  -وقال النيب  ،أي إىل الناس مجيًعا :" قال جماهد :النحاس
: اإلحاطة يف (. وفصلل الزجاج فقال: " معنى )كافة(11)سلت إىل كل أزر وأسود " ُأر

صلى  –فأرسل اهلل النيب  ،أرسلناك جامًعا للناس يف اإلاذار واإلبالغ :واملعنى ،اللغة
وصهي   ،أاا سابق العرب إىل اإلسالم :وقال ،إىل العرب والعجم –اهلل عليه وسلم 

. (16)الرسالة عامة "  :أي ؛وسلمان سابق الفرس ،بشةوبالل سابق احل ،سابق الروم
 .(17)اجلمع األكمل من الناس "  :" الكافة :وقال ابن عطية

والتفريغ يف االستثناء إالما يكون باعتبار ما  ،جاء االستثناء يف هذه ايية مفرًاا
( ًةوقد تفرغ الفعل هنا لة )كاف ،أو خرب أو اريها يتفرغ له الفعل من فاعل أو مفعول
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فهي رد   ،وعدم ختصيصها بقوم دون قوم ،يف إشارة جليلة إىل إثبات عموم الرسالة
  .على من أاكر عمومها ورد  ،على من أاكر الرسالة

فذه  ابن عطية إىل أالها  (؛كافة)وقد اختلف املفسرون والنحاة يف إعراب 
عارض و .(11)لالهتمام  (للناس)وتقدمت على صاحبها  ،منصوبة على احلالية

 .(19)إرسالًة كافة  :أي ؛الزخمشري وقوعها حااًل جاعاًل إيلاها اعًتا ملصدر حمذوف
وردل قول من جعلها صفًة ملصدر حمذوف وهو  ،ورجلح أبو حيلان أن تكون حااًل

  .(91)واهلاء فيها للمبالغة وهو الزجاج  (جامًعا)الزخمشري، وقول من جعلها مبعنى 

 :" فيه خالف :فقال (كافة) ومجع السمني احلليب اخلالف يف

  إاّل جامًعا للناس يف اإلبالغ :، واملعنى(أرسلناك)أحدها: أاله حال من كاف. 
 وعلى هذا فوقوعها  ،مصدر جاء على الفاعلة كالعافية والعاقبة (كافة)أنل  :الثااي

 .ذا كافة للناس :أي ؛وإملا على حذف م اف ،إملا على املبالغة :حااًل
 إاّل إرسالًة كافة :صفة ملصدر حمذوف تقديره (فةكا)أنل  :الثالث. 
 (90)للناس كافة "  :أي (؛للناس)حال من  (كافة)أنل قوله  :الرابع. 

 (،الناس)يف ايية الكرمية حاٌل من  (كافًة)واحلق أاين أميل إىل الرأي القائل بأنل 
حويني وقد يعرتض معرتٌض بأنل مجهور الن ،تقدمت على صاحبها للعناية واالهتمام

واإلجابة عن هذا االعرتاض  ؟منعوا تقديم احلال على صاحبها إذا كان جمروًرا حبرف
كما رجلح هذا الرأي  ،بأن اجلمهور وإن  كااوا قد منعوا ذلك إىل أنل السماع قد ورد به

وابن  ،وابن برهان ،وابن كيسان ،القائل بالتقديم عدٌد من النحاة منهم الفارسي
ومرجع هذا امليل أنل هذا  .ك شواهد مذكورة يف املظان النحويةوهلم يف ذل ،(92)مالك
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زل الداللة  سيكون له أثره يف االستثناء املفرغ من حيث (كافة)التوجيه النحوي لة 
 .-صلى اهلل عليه وسلم -املطلوبة واملعنى املقصود الذي ي ثبت فيه عموم رسالة حممد 

"  :الشأن وجديرة بأن ت ذكر وهي ومثة إضافة بالاية أوردها ابن عاشور يف هذا

قصر حالة عموم الرسالةة على كاف  چۀ  ہ  ہ   ہ  ہچ وأفاد تركي 
أي دون ختصيص إرسالك بأهل مكة  ،وهو قصر إضايف (أرسلناك)اخلطاب يف قةوله 

.. ويقت ي ذلك إثبات رسالته .أو بالعرب أو مبن ييئك يطل  اإلميان واإلرشاد
فاقت ى ذلك  ،يصدق ذلك القصر إاّل إذا ثبت أصل رسالتهإذ ال  ؛بداللة االقت اء

ومن أاكر عمومها  ،الرد على املنكرين كلهم سواء من أاكر رسالته من أصلها
وإضافة ابن عاشور النفيسة هذه تشري إىل عالقة حمكمة ووشيجة  .(91)بتخصيصها " 

 .ومنتظمة بني االستثناء والقصر

 .(94)چگ  گ  گ ک  ک  ک  ک ژ  ڑ  ڑ  ڎ ڈ  ڈ ژچ . قوله تعاىل:2

صلى اهلل عليه  –أنل هذه ايية تسلية للرسول  (91)يرى أال  أرباب التفسري 
إذ  ،وختفيف عنه جرلاء ما لقيه من قومه من تكذي  واستهزاء وعناد وكفر –وسلم 

وعادًة ما يتقدم التكذيَ  . وسنة درجوا عليها مع أابياء اهلل ،هي سرية األمم من قبله
أولو  :وهم الرؤساء والزعماء وأولو املال. قال الزجاج: " مرتفوها ،املرتفوَنواهلزء 

 (:مرتفوها). وقال النحاس يف (96)وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم الَسَفلة " ،التُّرفة
ر ألنل عادتهم املبادرة . وقد خصلهم اهلل تعاىل بالذك(97)"رؤساؤها ومتكربوها وقادتها" 

 . (91)بالتكذي 

 (أرسلنا)حيث تفرلع الفعل  ،ل األسلوب القرآايل االستثناء املفرغاستعم
وإالما  ،هنا للداللة على أنل أول املكذبني هم املرتفون (قال مرتفوها)للجملة احلالية 
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فتأبى عقوهلم وقلوبهم  ،سابقوا إىل التكذي  اظًرا الاشغاهلم الدائم بالدايا وزخرفها
  .لذا يسارعون يف الكفر ،خالفها

وتابعه السمني احلليبل بزيادة  ،(99)حاليًة  (قال مرتفوها)عل الزخمشري مجلة ج
ألالها يف  ؛وإن كاات اكرة (قرية)مجلة حالية من  :" إاّل قال مرتفوها :وتفصيل فقال

، والتقدير: (أرسلتم)متعلق بة  (به)متعلق خبرب إنل، و  (مبا أرسلتم)سياق النفي. قوله 
 .(011)وحسلنه تواخي الفواصل "  ،تم به، وإالما قدم لالهتمامإالا كافرون بالذي ُأرسل

 .ويف قول السمني هذا إشارة جلية إىل أنل ايية جاءت يف سياق تكذي  الرسل

ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         چ  . قوله تعاىل:1

(010)چڻ  ڻ    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
. 

" ااتقاٌل من حكاية كفرهم وارورهم  :قال ابن عاشور يف مطلع تفسري هذه ايية
صلى  –وازدهائهم بأافسهم وتكذيبهم بأصول الديااة إىل حكاية تكذيبهم الرسول 

 .(012)وأتبع ذلك حبكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به "  –اهلل عليه وسلم 
وجاء تكذيبهم يف هذه  ،تكذي  النيب عليه السالم . يستمر كفار مكة يف.إذن

 ،ما هذا إاّل سحر مبني –ما هذا إاّل إفك  –ما هذا إاّل رجل  :ايية على مستويات
ثمل كذلبوا احلق وهو  ،وكذلبوا ثااًيا القرآن ،فكذلبوا أواًل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .الدين كله
ألاله يقدح يف األوثان ودين ايباء  طعن كفار مكة أواًل يف النيب عليه السالم

ما هذا إاّل رجل بصيغة االستثناء املفرغ الذي يتفرغ فيه املبتدأ  :فقالوا (011) واألجداد
وقد  ،وال هو رسوٌل مصدلق ،ال هو ايب  مرسل ،فهو يف اظرهم جمرد رجل ،للخرب

 .اقلت صيغة االستثناء هذه املعنى املراد
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إذ  ،بصيغة االستثناء املفرغ أيً ا (ما هذا إاّل إفك) :ثم طعنوا يف القرآن فقالوا
 .(014)القرآن يف رأيهم جمرد كالم مفرتى ومصنوع من حممد ولي  كالم اهلل عزل وجل 

وقالوا ما هذا )عطف على مجلة  (وقالوا ما هذا إاّل إفك)وقد جعل ابن عاشور مجلة " 
  .(011)فالفعالن مشرتكان يف الظرف "  (إاّل رجل يريد أن يصدكم

بصيغة  (ما هذا إاّل سحر مبني) وطعنوا أخرًيا باحلق أو بعموم الرسالة فقالوا:
االستثناء املفرغ أيً ا، ويف مسعى منهم إىل حصر ما جاء به الرسول عليه السالم 

وإقباهلم  ،واستماعهم إليه ،حيث يرى املشركون أنل ااذاب الناس له ،بالسحر البيلن
 .عليه إالما هو عمل ساحر

لقد و ّظف االستثناء املفرغ يف املواضع الثالثة من ايية لنقل الداللة اليت 
والقرآن  ،عندهم جمرد رجل –صلى اهلل عليه وسلم  –ارت اها املشركون، فالرسول 

فلم  ،عن التمام (إاّل)وقد توقف الكالم الذي قبل  ،واحلق عندهم سحر ،عندهم إفك
والفرق  ؛(016)ناء هنا استثناء لغوي ال استثناء حنويكما أنل االستث .يتم إاّل مبا بعدها

لذا بقيت  ،فيما اعتمد ايخر األثر النحوي ،بينهما أنل األول اعتمد املعنى الداللي
 (.  هذه األءاء على حاهلا من اإلعراب قبل دخول )إاّل

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  چ  :. قوله تعاىل4

 .(017) چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ

صلى  –تصف هذه ايية بعض األراجيف اليت أثارها املشركون حول الرسول 
إن هو إاّل )لذا ااتصر القرآن له عليه السالم بة  ،من كذب أو جنون –اهلل عليه وسلم 

لينذركم أالكم إن عصيتم لقيتم  :" أي (:إن هو إاّل اذير)قال الزجاج يف تفسري  (.اذير
" ومّلا افى تعاىل عنه اجِلنلة أثبت أاله اذير بني  :وقال فيه أبو حيان .(011)عذاًبا شديًدا " 



 ()دراسة حنوية دالليةأثر أسلوب االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ  

 لوم اللغات وآدابهاجامعة أم القرى لعجملة                                                            41

بني )هو متقدم يف الزمان على العذاب الذي توعدون به، و  :أي ؛يدي عذاب شديد
 . (019)يشعر بقرب العذاب "  (يدي

ملبتدأ وقد ساعد يف حتقيق هذا املعنى أسلوب االستثناء املفرغ املتوس  بني ا
مع املستثنى منه  (ما)الذي حيمل معنى  (إن )حيث تعاضد حرف النفي  ،واخلرب

لنفى عنه عليه السالم اجلنون، وحصره يف  (001) (اإلخبار)احملذوف الذي قد ي قدلر بة 
 .إاذار البشر مجيعهم

" فالقصر  :وأضاف ابن عاشور هلذا املعنى اللغويل معنًى بالايًّا حني قال
هو  :أي ؛قصر موصوف على صفة قصًرا إضافيًّا (إن  هو إاّل اذير لكم)املستفاد من 

  .(000)ال حتوم حوله األوصاف اليت ملزمتوه بها "  ،مقصور على صفة النذارة

وما من شك يف أنل هذا املعنى البالاي اللصيق باملعنى اللغوي قد أسهم يف 
ما كان االختصاص  :ايف هوفإذا علمنا أن القصر اإلض ،تبيان الداللة وإي اح املقصود

أدركنا أن األسلوب القرآاي عمد إىل قصر صفة  ؛فيه حبس  اإلضافة إىل شيء معني
 .النذارة على الرسول عليه السالم

 .(002)چيت   مت  ىت ىب  يبجت  حت   خت  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مبچ  :. قوله تعاىل1

ما تعلقوا به من حنو  سواء منها ،" هذا استقصاء لبقايا ش َبه التكذي  لدح ها
قوهلم: كاهن وشاعر وجمنون، وما مل يدلعوه ولكنله قد جطر ببال واحد منهم أن يزعم 

وهم مّلا ادلعوا  ،أاله يريد بهذه الدعوة افًعا لنفسه يكون أجًرا له على التعليم واإلرشاد
اعر أاله ساحر أو أاله شاعر أو أاله كاهن َلِزم من دعواهم أن يتعرض جلائزة الش

مل يبق هلم يف الكنااة سهم طعٍن إاّل أن  ،فلملا ا فيت عنه تلك اخلالل ،وحلوان الكاهن
  .(001)يزعموا أاله يطل  أجًرا على اإلرشاد " 
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ليوضةح أنل   (إن  أجةري إاّل علةى اهلل  )جاء االستثناء املفرلغ يف هذه ايية أيً ةا  
وهنا يتجلةى معنةى    ،اباًل ماديًّاومل يطل  مق ،الرسول عليه السالم طل  ثواًبا أخرويًّا

وإياب احلكم ملةا بعةد    (،على اهلل)إذ تفرلغ االستثناء ملا بعد إاّل  ؛التفريغ يف االستثناء
الرسةالة   ذلك أنل طل  األجر املاديل مناٍف لشةرف  ؛وهو املراد من االستثناء املفرغ (،إاّل)

 .وخدم املعنى املراد املقصودةوبهذا أوصل االستثناء املفرغ الداللة  ،احملمدية وابلها
فقال الزجاج: " أي: إالما أطل   ،حتدث عن هذا املعنى عدد من أهل التفاسري

. وقال ابن عطية: " َأَمره اهلل تعاىل يف هذه ايية بالتربي (004)ثواب اهلل بتأدية الرسالة "
وكل والت ،وتسليم كل دايا إىل أربابها ،من طل  الدايا وطل  األجر على الرسالة

 .(001) على اهلل يف األجر"

قل ما سألتكم من )والبدل من اإلشارة هنا إىل أنل اجلزء األول من هذه ايية 
قد سأل املشركني  –صلى اهلل عليه وسلم  –يوحي بأنل رسول اهلل  (أجر فهو لكم

" واملعنى حيتمل أاله مل يسأهلم أجًرا  :وقد أوضح هذا املعنى السمني احلليب فقال ،شيًئا
إن ) :ويؤيده ،مع علمك أاله مل يعطك شيًئا ،إن أعطيتين شيًئا فخذه :كقولك ،البتة

 .(006)وحيتمل أاله سأهلم شيًئا افعه عائٌد عليهم "  (،أجري إاّل على اهلل
ومثة إشارة بالاية لطيفة ساقها ابن عاشور يف معرض حديثه عن ايية حيث 

جواًبا لسؤال مقدر أن  ،ة استئناًفا بياايًّامستأاف (إن أجري إاّل على اهلل)" ومجلة  :قال
فأجي  بأنل أجره م مون  ؟كيف ال يكون له على ما قام به من أجر :يسأل السامع
 (على)وحرف  .ألاله إالما يقوم بعمٍل ملرضاته وامتثال أمره فعليه أجره ؛وعده اهلل به

كما  –احملذوف وتقدير  .(007)يقت ي أاله حق اهلل وذلك بالنظر إىل وعده الصادق" 
صلى  –هو األسلم واألرجح يف افي ما قد ي توهم من أخذ النيب  –أشار ابن عاشور 

 . األبقى هي األجر –عزل وجل  –إاّل أنل مرضاة اهلل  ؛وهو حق ؛ألجر دايويل –اهلل عليه وسلم 



 ()دراسة حنوية دالليةأثر أسلوب االستثناء يف حتقيق مقاصد سورة سبأ  

 لوم اللغات وآدابهاجامعة أم القرى لعجملة                                                            42

 خامتـة

حيث  ،درس هذا البحث مواضع االستثناء يف سورة سبأ دراسًة حنويًة داللية
أن يرب  بني هذا األسلوب ومقاصد السورة يف مسعًى منه إىل اإلجابة عن  حاول

وهل هلذا  ؟ِلَم تكرر هذا األسلوب بهذا النسق التعبريي الالفت :تساؤل مركزي هو
وهل أسهم االستثناء يف إي اح  ؟التكرار عالقة ما مبقاصد السورة وأاراضها ومعاايها

 ،تعّق  البحث مواطن االستثناء يف السورة لذا ؟الداللة املقصودة واملعنى املراد
 :ليصل يف اهايته إىل النقاط ايتية ،واجتهد يف حتليلها وربطها باألاراض واملقاصد

. قصدت سورة سبأ إىل حتقيق مقاصد ثالثة ذكرها ابن عاشةور يف مسةتهل تفسةريه    0
 إبطةال قواعةد   :وهةذه املقاصةد هةي    .سبٌق أو ف لولي  للبحث فيها  ،للسورة

وإثبات إحاطة علم اهلل مبا يف السموات وما يف األرض وِمن ذلك  ،لكفر والشركا
 .أمجعني وإثبات صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم وعموم رسالته للناس ،البعث واجلزاء

 :. وّظف األسلوب القرآاي االستثناء لتحقيق هذه املقاصد يف مخسة عشر موضًعا2
وموضعني احتمل كل  منهما االتصال  ،فرغثالثة عشر منها بصيغة االستثناء امل

إذ  (،إاّل)وقد أثبت البحث أنل االستثناء كان باستعمال أم الباب فق   ،واالاقطاع
 مل ترد أي أداة سواها يف السورة.

. استخدم األسلوب القرآاي صيغة االستثناء احملتمل لالتصال أو االاقطاع يف 1
 ،من أتباع الشيطان يف موضوع بقصد إخراج الفريق املؤمن ،موضعني فق 

ال األموال واألوالد يف  ،وليثبت أنل اإلميان والعمل الصاحل هما املقربان هلل
وأن  ،موضع آخر. وقد رجلح البحث أن يكون االستثناء متصاًل يف املوضع األول

 .يكون منقطًعا يف املوضع الثااي
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وافيه عن ما  (،إاّل)م ملا بعد وّظف األسلوب القرآاي االستثناء املفرغ لتقرير احلك .1
 ،اجلزاء من جن  العمل ،الشفاعة بإذن اهلل ،جمازاة الكفار :قبلها يف موضوعات

 ،اجلن ال تعلم الغي  وال يعلم الغي  إاّل اهلل ،كل صغرية وكبرية يف كتاب مبني
وقد  .تكذي  الرسول والقرآن واحلق ،املرتفون أول املكذبني ،الرسالة للناس كافة

كما أنل صيغة  ،ضد يف صيغة التفريغ هذه النفي واالستثناء لتقرير املعنى املرادتعا
التفريغ هذه اليت طغت على مواضع االستثناء يف السورة أسهمت بصورة جلية يف 

 .إي اح مقاصد السورة وأاراضها
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

أمةني حممةد عبةد الوهةاب وحممةد       :تصةحيح  ،لسان العرب ،حممد بن مكرم :ابن منظور :ينظر - 0
   (ثين)مادة ، م0999 ،بريوت ،بيدار إحياء الرتاث العر (،1)ط  ،الصادق العبيدي

، دار الف ةيلة،  (0حتقيةق: حممةد صةدليق املنشةاوي، ط )     ،اجلرجااي: علي بن حممد، التعريفات - 2
 (22)م، ص 2114القاهرة، 

املصةطلح النحةوي اشةأته وتطةوره حتةى أواخةر القةرن الثالةث          ،عةوض زةد   ،القوزي :ينظر - 1
 (.011 ،017 ،67)الصفحات  ،م 0910 ،السعودية ،جامعة الرياض (،0)ط  ،اهلجري

مكتبة اخلااي، القاهرة،  (،1)عبد السالم هارون، ط :حتقيق ،سيبويه: عمرو بن عثمان، الكتاب - 4
 119/  2 ،م 0911

جلنة إحياء الرتاث  (،2)ط  ،حممد عبد اخلالق ع يمة :حتقيق ،املقت   ،حممد بن يزيد :املربد - 1
 .119/  4 ،م 0994 ،القاهرة ،اإلسالمي

 (،1)ط  ،عبد احلسني الفتلي :حتقيق ،األصول يف النحو ،حممد بن سهل :ابن السراج :ينظر - 6
 .وما بعدها 210/  0 ،م 0996 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة

 ،م 2110 ،إربد ،دار األمل (،2)ط  ،فائز فارس :حتقيق ،اللمع يف العربية :عثمان :ابن جين - 7
  (.11)ص 

 .76 – 71/  2 ،د.ت ،بريوت ،عامل الكت  ،شرح املفصلل :ق الدينموف :ابن يعي  - 1

 ،دار الرتاث العربي للطبع والنشر ،يوسف أزد املطوع :حتقيق ،التوطئة :أبو علي :الشلوبني - 9
 (.279)ص  ،م 0971 ،القاهرة

 ،ونعبد الرزن السيد وحممد بدوي املخت :حتقيق ،شرح التسهيل :حممد األادلسي :ابن مالك - 01
  .64/  2 ،م0991 ،القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر (،0)ط 

أطروحة )دراسة تطبيقية حنوية  –أسلوب االستثناء يف القرآن  ،حممد علي حممد :جربان - 00
 م.  2111 ،السودان ،جامعة أم درمان اإلسالمية (،دكتوراه
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دراسة وصفية حتليلية  –م أسلوب االستثناء يف القرآن الكري ،حممد علي إبراهيم :عجيزة - 02
 .م. 0994 ،مصر ،جامعة الزقاقيق (،رسالة ماجستري)

رسالة )أسلوب االستثناء يف القرآن الكريم بني النحو والبالاة  ،عزام حممد :الشجراوي - 01
 م. 0990 ،األردن ،اجلامعة األرداية (،ماجستري

 .من سورة األحزاب (71)ايية  - 04

عادل أزد عبد املوجود وعلي حممد  :حتقيق ،البحر احملي  :فحممد بن يوس :أبو حيان - 01
 .247/  7 ،م 0991 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،معولض

/  22 ،م 0914 ،توا  ،الدار التواسية للنشر ،التحرير والتنوير: حممد الطاهر :ابن عاشور - 06
014. 

، جامعة أم (0مد علي الصابواي، ط )معااي القرآن الكريم، حتقيق: حم: النحاس: أبو جعفر - 07
 .411/  1 ،م 0919القرى، مكة املكرمة، 

 .من سورة سبأ (07)ايية  - 01

دار الكت  والوثائق  ،(1)ط  ،حممد علي النجلار :حتقيق ،معااي القرآن :حييى بن زياد :الفرلاء - 09
  119/  2 ،م2112 ،القاهرة ،القومية

 .من سورة حممد (0)ايية  - 21

 .من سورة حممد (21)ايية  - 20

، (0ط ) ،معااي القرآن وإعرابه، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب :إبراهيم بن السري :الزجلاج - 22
 211-249/  4 ،م0911  بريوت، ،عامل الكت 

 .260/  7البحر احملي   :أبو حيان - 21

 .419/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 24

عبد السالم  :حتقيق ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :اال  عبد احلق بن :ابن عطية - 21
 .401/  4 ،م2110 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عبد الشايف حممد
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عادل أزد  :حتقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: حممود بن عمر :الزخمشري - 26
 .016/  1 ،م0991 ،السعودية ،العبيكانمكتبة  (،0)ط  ،عبد املوجود وعلي حممد معولض

 ،القاهرة ،دار املعارف (،1)ط  ،شوقي ضيف :حتقيق ،السبعة يف القراءات: أبو بكر:ابن جماهد - 27
 :وابن عاشور .260/  7البحر احملي   :أبو حيان :وي نظر (.129 – 121)ص  ،م0911

 .074/  22التحرير والتنوير 

"  :ما اصله (دارسات ألسلوب القرآن الكريم)يف كتابه ذكر حممد عبد اخلالق ع يمة  - 21
 .كما جاء بعد النهي" ،وقد جاء االستثناء بعد االستفهام يف آيات كثرية ،االستفهام كالنفي

 211/  0 ،القاهرة ،دار احلديث ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم :ع يمة

عيلاد بن عيد  :حتقيق ،الصة الكافيةاملقاصد الشافية يف شرح اخل :إبراهيم بن موسى :الشاطيب - 29
 .171/  1 .م 2117 ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى (،0)ط  ،الثبييت

، (0)االستغناء يف االستثناء، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط  ،شهاب الدين:ينظر: القرايف - 11
 .(010)ص  ،م 0916 ،دار الكت  العلمية، بريوت

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 10

 .407/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .001/  1الزخمشري: الكشاف  - 11

 .261/  7أبو حيان: البحر احملي   - 14

السمني احلليب: أزد بن يوسف: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق: أزد حممد  - 11
 .077/  9اخلرلاط، دار القلم، دمشق، د.ت، 

وجاء يف كتاب السبعة يف القراءات: " واختلفوا يف فتح األلف  ( من سورة سبأ.21ايية ) - 16
بفتح األلف،  ﴾َأذن له  ﴿، فقرأ ابن كثري واافع وابن عامر: ﴾إاّل ملن ُأذن له  ﴿وضمها من قوله 

ب م األلف ". ابن جماهد: السبعة يف القراءات،  ﴾ُأذن له  ﴿وقرأ أبو عمرو وززة والكسائي: 
 (.129ص )

 .160/  2معااي القرآن الفراء:  - 17
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 (،0)ط  ،هدى حممود قراعة :حتقيق ،معااي القرآن: سعيد بن مسعدة :األخف  األوس  - 11
  411/  2 ،م0991 ،القاهرة ،مكتبة اخلااي

 .211 – 212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 19

 .401/  1 ،النحاس :ينظر - 41

 .401/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 40

 .009/  1الكشاف  :الزخمشري - 42

 .264/  9البحر احملي   :أبو حيان - 41

  (011)االستغناء يف االستثناء ص  ،القرايف :ينظر - 44

 .بتصرف 071/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 41
 .011/  22املصدر السابق  - 46

 .من سورة سبأ (11)ايية  - 47

 .200/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 41

 .من سورة سبأ (17)ايية  - 49
 .161/  2معااي القرآن  :الفرلاء - 11

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 10

 .422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 12

 .026/  1الكشاف  :الزخمشري - 11

 .272/  9البحر احملي   :أبو حيلان - 14

 .109/  2الكتاب  :سيبويه - 11

ها احلد الذي ذكره  (االستغناء)وقد أبطل القرايف يف كتابه  .402/  4املقت    ،املربلد :ينظر - 16
 ،" أن حتكم على اري جنٍ  ما حكمت عليه أواًل :وحدل االستثناء املنقطع بقوله ،سيبويه واملربدل
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ما كان  :إذ هو ال يوافق النحاة املتقدمني يف أنل املنقطع .أو بغري اقيض ما حكمت عليه أواًل "
 ،وما بعدها (296)الصفحة  -وله حديث مفصل يف كتابه املذكور آاًفا  ،ن اري جن  األولم

 .واملقام هنا لي  مقام تفصيل يف هذه املسألة
 .11 – 79/  2شرح املفصلل  :ابن يعي  - 17

 .من سورة سبأ (1)ايية  - 11

 .016/  1الكشاف  :الزخمشري - 19

 .041/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 61

 .171/  1املقاصد الشافية  :الشاطيب :ينظر - 60

السبعة يف  :ابن جماهد :ينظر .وقرأ اافع واألعم  وقتادة بالنص  ،قرأ اجلمهور بالرفع - 62
 (.127)ص  ،القراءات

 :والسمني ،241/  7البحر احملي   :وأبو حيان ،411/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 61
 .049/  9الدر املصون 

 .من سورة سبأ (04)ايية  - 64

 .411/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 61

 ،402/  4وينظر: ابن عطية: احملرر الوجيز  .061/  9الدر املصون :السمني احلليب - 66
 .001/  1الكشاف  :والزخمشري

 .061/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 67

 .من سورة سبأ (20)ايية  - 61

 .011/  22التحرير والتنوير  :اشورابن ع - 69

 .من سورة سبأ (21)ايية  - 71

 .212/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 70

 .404/  1معااي القرآن  :النحاس - 72

 .407/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 71
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 .077/  9الدر املصون  :السمني احلليب :ينظر - 74

 .411/  2معااي القرآن  :األخف  األوس  - 71

  .101/  2الكتاب  :سيبويه - 76

 .119/  4املقت    :املربد - 77

 .17/  2شرح املفصل  :ابن يعي  - 71

يوسف  :ضب  ،شرح قطر الندى وبل الصدى :عبد اهلل بن يوسف:ابن هشام األاصاري - 79
 (.116 – 111)ص  ،م0997 ،بريوت ،دار الفكر (،0)ط  ،البقاعي

 .من سورة سبأ (7)ايية  - 11

 .211/  7البحر احملي   :أبو حيان - 10
 .من سورة سبأ (21)ايية  - 12

  .091 – 097/  22ابن عاشور  - 11

 .269/  9البحر احملي   :أبو حيان - 14

أخرجه ال ياء  واحلديث صحيح اإلسناد: .401/  1معااي القرآن الكريم  :النحاس - 11
ث املختارة اا مل جرجه البخاري األحاديث املختارة أو املستخرج من األحادياملقدسي يف 

 ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقدسي:ال ياء املقدسي :ينظر .ومسلم يف صحيحيهما
دار خ ر للطباعة والنشر  (،1)ط  ،عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي  :دراسة وحتقيق

 (.0611برقم )، 1/41 ،م 2111 ،بريوت ،والتوزيع
واحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك على  .214/  4وإعرابه  معااي القرآن :الزجاج - 16

حتقيق: مصطفى عبد القادر  ،احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زدويه ::ينظر .الصحيحني
والطربااي يف . (1241برقم )، 120/ 1 ،م0991، بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،عطا

ق: طارق بن عوض اهلل بن يقحت ،بن أزد بن أيوبسليمان : الطربااي :ينظر ،املعجم األوس 
رقم  ،240/ 1 ،م0991 ،القاهرة ،دار احلرمني ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينوحممد 

(1116). 
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 .421/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية - 17

 .املصدر افسه :ينظر - 11

ي بقوله: "ووهمه يف .وردل قوله هذا ابن  هشام األاصار021/  1ينظر: الزخمشري: الكشاف  - 19

 :أي ؛اعًتا ملصدر حمذوف (كافة)إذ قدلر  چۀہ  ہہ  ہچ قوله تعاىل:
 .ألاله أضاف إىل استعماله فيما ال يعقل إخراجه عملا الت زم فيه من احلالية " ؛إرسالًة كافة أشد

حممد حميي الدين  :حتقيق ،مغين اللبي  عن كت  األعاري  :عبد اهلل بن يوسف :ابن هشام
  .647 – 646/  2 ،م0999 ،بريوت ،املكتبة العصرية ،احلميد عبد

 .269/  9 البحر احملي  :أبو حيان :ينظر - 91

 .016/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 90

ط  ،حممد حميي الدين عبد احلميد :حتقيق ،شرحه على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل :ينظر - 92
 .264/  2 ،م 0911 ،القاهرة ،دار الرتاث (،21)

 .099/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 91

 .من سورة سبأ (14)ايية  - 94
 ،021/  1الكشاف  :والزخمشري ،422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر على سبيل املثال - 91

  .200/  22التحرير والتنوير  :وابن عاشور

 .211/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 96

 .409/  1معااي القرآن  :النحاس - 97

 .422/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية: ينظر - 91

 .021/ 1الكشاف  :الزخمشري :ينظر - 99

 .092/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 011

 .من سورة سبأ (41)ايية  - 010

 .221/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 012

 .424/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 011
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 .424/  4احملرر الوجيز  :ابن عطية :ينظر - 014

 .226/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 011

ص  ،م2111 ،القاهرة ،دار اري  للطباعة والنشر ،بناء اجلملة العربية :زاسة :ي راجع - 016
(070) . 

 .من سورة سبأ (46)ايية  - 017

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 011

 .277/  9البحر احملي   :نأبو حيا - 019

 (.211)االستغناء يف االستثناء ص  ،القرايف :ينظر - 001

 .211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 000

 .من سورة سبأ (47)ايية  - 002

 .216 – 211/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 001

 .217/  4معااي القرآن وإعرابه  :الزجاج - 004

 .421/  4الوجيز  احملرر :ابن عطية - 001

 .211/  9الدر املصون  :السمني احلليب - 006

 .217/  22التحرير والتنوير  :ابن عاشور - 007
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مصادر البحث ومراجعه:
 

 (.مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسوبيل). القرآن الكريم 0

مكتبة  (،0)ط  ،هدى حممود قراعة :حتقيق ،معااي القرآن ،سعةيد بن مسعدة :. األخف  األوس 2
 .م0991 ،القاهرة ،اخلااي

 (،أطروحة دكتوراه)دراسة تطبيقية حنوية  –أسلوب االستثناء يف القرآن  ،حممد علي حممد :. جربان1
 م. 2111 ،السودان ،جامعة أم درمان اإلسالمية

 ، دار الف يلة،(0حتقيق: حممد صدليق املنشاوي، ط ) ،. اجلرجااي: علي بن حممد، التعريفات4
 .م2114القاهرة، 

 ،إربد ،دار األمل (،2)ط  ،فائز فارس :حتقيق ،اللمع يف العربية ،أبو الفتح عثمان :. ابن جين1
 .م 2110

حتقيق: مصطفى عبد  ،املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زدويه :. احلاكم6
 . م0991، بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،القادر عطا

 .م2111 ،القاهرة ،دار اري  للطباعة والنشر ،بناء اجلملة العربية، حممد عبد اللطيف :زاسة .7
 ،عادل أزد عبد املوجود وعلي حممد معولض :حتقيق ،البحر احملي  ،أزد بن يوسف :. أبو حيان1

 .م 0991 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط 

عامل  (،0ط ) ،ن وإعرابه، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليبمعااي القرآ، إبراهيم بن السري :. الزجلاج9
 .م0911بريوت،  ،الكت 

عادل أزد  :حتقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ،حممود بن عمر :. الزخمشري01
 .م0991 ،السعودية ،مكتبة العبيكان (،0)ط  ،عبد املوجود وعلي حممد معولض

مؤسسة  (،1)ط  ،عبد احلسني الفتلي :حتقيق ،األصول يف النحوحممد بن سهل،  :. ابن السراج00
 .م 0996 ،بريوت ،الرسالة

أزد حممد  :حتقيق ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أزد بن يوسف :. السمني احلليب02
 .د.ت ،دمشق ،دار القلم ،اخلرلاط
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 ،، مكتبة اخلااي(1)ارون، ط حتقيق: حممد عبد السالم ه ،الكتاب، . سيبويه: عمرو بن عثمان01
 .م 0911القاهرة، 

عيلاد بن عيد  :حتقيق ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، إبراهيم بن موسى :. الشاطيب04
 .م 2117 ،مكة املكرمة ،جامعة أم القرى (،0)ط  ،الثبييت وآخرين

رسالة )النحو والبالاة  أسلوب االستثناء يف القرآن الكريم بني ،عزام حممد :. الشجراوي01
 م. 0990 ،األردن ،اجلامعة األرداية (،ماجستري

 ،دار الرتاث العربي للطبع والنشر ،يوسف أزد املطوع :حتقيق ،التوطئة ،أبو علي :. الشلوبني06
 .م 0971 ،القاهرة

من األحاديث املختارة أو املستخرج ، أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد :. ال ياء املقدسي07
عبد امللك بن  :دراسة وحتقيق ،األحاديث املختارة اا مل جرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما

 .م 2111 ،بريوت ،دار خ ر للطباعة والنشر والتوزيع (،1)ط  ،عبد اهلل بن دهي 
ق: طارق بن عوض اهلل بن حممد يقحت، املعجم االوس  ،سليمان بن أزد بن أيوب: . الطربااي01

 .م0991 ،القاهرة ،دار احلرمني ،ن بن إبراهيم احلسيينعبد احملسو
دراسة وصفية حتليلية  –أسلوب االستثناء يف القرآن الكريم  ،حممد علي إبراهيم :. عجيزة09

 .م. 0994 ،مصر ،جامعة الزقاقيق (،رسالة ماجستري)

عبد السالم عبد  :قحتقي ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن اال  :. ابن عطية21
 .م2110 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط  ،الشايف حممد

 .القاهرة، د.ت ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم، دار احلديث، حممد عبد اخلالق :. ع يمة20
حممد حميي الدين عبد  :حتقيق ،شرحه على ألفية ابن مالك ،بهاء الدين عبد اهلل :. ابن عقيل22

 م. 0911 ،القاهرة ،دار الرتاث (،21)ط  ،احلميد

 .م0914 ،توا  ،التحرير والتنوير، الدار التواسية للنشر ،حممد الطاهر :. ابن عاشور21

دار الكت  والوثائق  ،(1)ط  ،حممد علي النجلار :حتقيق ،معااي القرآن ،حييى بن زياد :. الفرلاء24
 .م2112 ،القاهرة ،القومية
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 ،حممد عبد القادر عطا :حتقيق ،االستغناء يف االستثناء ،بن إدري  شهاب الدين أزد :. القرايف21
 .م 0916 ،بريوت ،دار الكت  العلمية (،0)ط 

ط  ،املصطلح النحوي اشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اهلجري ،عوض زد ،. القوزي26
  .م 0910 ،السعودية ،جامعة الرياض (،0)

جلنة إحياء الرتاث  (،2)ط  ،حممد عبد اخلالق ع يمة :حتقيق ، املقت  ،حممد بن يزيد :. املربد27
 .م 0994 ،القاهرة ،اإلسالمي

 ،القاهرة ،دار املعارف (،1)ط  ،شوقي ضيف :حتقيق ،السبعة يف القراءات، أبو بكر :. ابن جماهد21
 .م0911

الفكر للطباعة دار  (،1)ط  ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم :. حممد فؤاد عبد الباقي29
 .م0992 ،بريوت ،والنشر

 ،عبد الرزن السيد وحممد بدوي املختون :حتقيق ،شرح التسهيل ،حممد األادلسي :. ابن مالك11
 م.0991 ،القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر (،0)ط 

أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق  :تصحيح ،لسان العرب ،حممد بن مكرم :. ابن منظور10
 .م0999 ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي (،1)ط  ،ديالعبي

عبد احلميد السيد حممد عبد  :شرح ألفية ابن مالك، حتقيق ،بدر الدين بن حممد :. ابن الناظم12
 .احلميد، دار اجليل، بريوت، د.ت

جامعة أم  (،0ط ) ،حممد علي الصابواي :معااي القرآن الكريم، حتقيق ،. النحاس: أبو جعفر11
 .م 0919 ،مكة املكرمة ،قرىال

يوسف  :ضب  ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،عبد اهلل بن يوسف :. ابن هشام األاصاري14
 .م0997 ،بريوت ،دار الفكر (،0)ط  ،البقاعي

حممد حميي  :حتقيق ،مغين اللبي  عن كت  األعاري  ،عبد اهلل بن يوسف :. ابن هشام األاصاري11
 .م0999 ،بريوت ،العصريةاملكتبة  ،الدين عبد احلميد

 .د.ت ،بريوت ،عامل الكت  ،شرح املفصلل ،موفق الدين :. ابن يعي 16


