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 "ال إ" معنى عمى "ما ؿَى" حمؿ حكؿ كالمغكية النحكية اآلراء الدراسة ىذه تتناكؿ

 كأىٍظيػر الدالليػة، التنػاكالت كأصػكب النحكية،َاآلراء ألرجح كصكال االستثنائية؛
 بداللة يفيد الذم كسيبكيو الخميؿ رأم منيا فكاف كالقياسية، السماعية األدلة

 زاد كرأمَه الجميػكر، اعتمػده مػا كىػذا كاحػد، مكضػ  فػ  االسػتثناء عمػى "مػا ؿَى"
 .القرآنية الشكاىد ببعض ال مستد آخر ا ع مكض
 تنػازعكا كمػا شػكاىد، مػف الػرأم ىػذا أربػاب عميػو تكاطػ  مػا الدراسػة ناقشػت كقػد

 قكؿ :متباينيف آخريف قكليفَالمس لة ف  فب  ما عؿفا تضع  أك ال ت كم حكلو
 .مطمقا بيا االستثناء بمن  كقكؿ مكض ، كؿ ف  "ما ؿ" ب االستثناء بجكاز

َ.تحميمية االستثنائية، ،"ما ؿَى" النحكييف، مكقؼ، ف،ع :المفتاحية الكممات
َ
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Abstract: 

This study deals with grammatical and linguistic views on 

the bearing of “la ma” on the exceptional meaning of “la 

la”. Down to the most likely opinions 

Syntactic and semantic approaches, and the most obvious 

auditory and analog evidence, so was the opinion of al-

Khalil and Sibawayh, which indicates an indication. 

“No” is on the exception in one place, and this is what the 

majority have adopted, and an opinion added to another 

place that draws on some Qur’anic evidence, 

The study discussed the evidences that the leaders of this 

opinion colluded with, and what they disputed about it is 

not the place or the fatal, given that the issue is 

Two other sayings differ: Saying that it is permissible to 

exclude by saying "no what" in every place, and saying that 

it is permissible to exclude it is absolute. 

Keywords: About, Position, Grammarians, "no," 

Exceptionalism, Analytical. 
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 املقدمة
كآلوَالمستكمميفََ،ىمصطفالاَعمىَنبيوَكسالمَنَكصالةَن،َككفىَاَدَنمٍَحَى

ََ:كبعد،َالشرفا
كشتاتو،َكتناظرَبيفَثارهَعمىَمكضكعَبعينو،َتجم َنًََدراسةَوَؼَىفإفَتكقَ 

تناكؿَالنحػكييفََذلؾَكمفكتمسَالحاجة،ََ،ليوإعىَدٍَييََدؼَهىَى،َاستشياداتوَكَآرائو
داللتياَقػاؿَبػمفكاَحكلوَحيثَكػافَمػنيـَمػفَاختَ،"َبتشديدَالميـمَّال"َألحدَمعان 

،َمطمقنػػاَفػػ َكػػؿَتركيػػبَقػػاؿَبالداللػػةَكغيػػرىـعمػػىَاالسػػتثناءَفػػ َمكضػػ َكاحػػد،َ
َ.مطمقناذلؾََكبعضيـَأنكر

أصػحابَالػرأمَالقائػؿََسػاقياالتػ ََالشػكاىدبعػضََالدراسػةَتناكلػتقػدََكَ
سػيماََالَ-َحيثَتعددتَتكجييػاتيـَحػكؿَبعضػيا"،َ"إالََّ"َعمىَمعنىَحمؿَ"لمَّاب

فاجتيػدَعمىَاخػتالؼَالقػراءاتَالقرآنيػةَفػ َاآليػة،ََبناءَنَ-بعضَالشكاىدَالقرآنية
ا ضافةَالبحثَترجيحن فََ-عميوَالنحاةََلـَينصَمال،َكا  َ.-كالميـََضمنكهكا 

بنػػػاءَعمػػػىَاخػػػتالؼََالتكجييػػػات،يػػػةَتعػػػددتَفييػػاَآَكمػػاَتنػػػاكؿَالبحػػػثَ
ًممػػػتَفييػػػاَ"َ،حتػػػىَبمغػػػتَالثمانيػػػةَفييػػػاالقػػػراءاتَ ػػػحي عنػػػىَ"إال"َفػػػ َ"َعمػػػىَمالمَّ

َبعضَكجكهَىذهَالقراءاتَف َاآليػةَكييفبعضَالنح،َكقدَعدََّالسبعةَكف َالشاذ
َ-لمحفَفييػػاَكثالػػثَمػػنيـَحكػػـَبػػا،َتكجيييػػاَبالشػػ ءَالعسػػيرؼًَصػػ،َككَيمشػػكمةَن

َعمػىَالتػرجيحَبمػاَفحاكؿَالبحثَطمبَاإلنصاؼَمسػتدالَنَ،-كى َقراءةَمتكاترةَ
َ."َف َاالستثناءإالََّاَ"َعمىَ"لتدخؿَف َشكاىدَحمؿَ"لمَََّىكَمتاح،
َمػاَ:كىػكَمستخمصَجكابوَمفَالدراسةَسؤاؿعفَيجيبَالبحثََاكأخيرَنَ

ػػػػػحٍَتيََالمكاضػػػػػ َالتػػػػػ  ػػػػػالفييػػػػػاَ"َؿَيمى المػػػػػذىبََئيةَفػػػػػ االسػػػػػتثناَ"معنػػػػػىَ"إالَ"عمىمَّ
َ؟المختار

 :أىداف البحث
تَفييػػاَممػػحَيَحيػػثَكردتَآيػػاتَ؛ألفاظػػوَخدمػػةَالقػػرآفَالكػػريـَفػػ َبيػػاف -ُ

 .فيكالمغكي،َفيكالمفسَرَ،النحاةعمىَمعنىَاالستثناءَعندََ"لمَّا"
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﴿َِِْ﴾ 

ػػػاآراءََالكقػػػكؼَعمػػػى -ِ َأدلػػػتيـَكعػػػرض،َ"َاالسػػػتثنائيةالنحػػػكييفَحػػػكؿَ"لمَّ
 .يافيتمييزَجكانبَالقكةَكالضعؼَلَكمناقشتيا؛

ػ"َبػػَاالسػتثناءَالكشػؼَعػف -ّ الشػػكاىدََةَفػ مػفَخػالؿَالكجػكهَالمتعػددَ"المَّ
 َالسماعية،َكالقراءاتَالقرآنية.

 .َسبؽَإليياآراءَلـَيَيجيكدََكمفَبعضَالنحكييفَماَانفردَبوَإبرازَ -ْ
َماَلدييـَمفَكرصد،َتراثَالنحكييفَكمعينيـَاالرتشاؼَمفالرغبةَف َ -ٓ

 .َالعقميةَكالعمميةلمفائدةََطمبناَنقدية؛فكريةَحركةَ
 مشكمة البحث:

ػا"َعمػى ،َكمػاَنػت َاالسػتثناءَمعنػىَيسعىَالبحثَلمكشػؼَعػفَداللػةَ"لمَّ
َ:فػػ َالشػػكاىدَالمتعػػددةَإشػػكالياتَفػػ َالمعنػػىَكالصػػناعةَالنحكيػػةذلػػؾَمػػفَعػػفَ

َكتنظيرنا اَكتحميالن اَمػفَمتقػدم َالنحػاةَعػدٌَالالفتَلمنظرَأفَفمفََ،عرضن َكابعضن
ػػا"" عمػػىَمػػاََ–َفيػػؿَيجػػكز،َ(ُ)ىػػاَفػػ َىػػذاَالبػػابكتناكلَكَ،أدكاتَاالسػػتثناءَمػػفَلمَّ

ػػػاَزيػػػدنا،َنقػػػكؿَأفَ-ذىبػػػكاَإليػػػو ػػػاَزيػػػدنا،َكرأيػػػتَالطػػػالبَلمَّ :َحضػػػرَالطػػػالبَلمَّ
َزيدنا؟بمعنىَكمررتَبالطالبَلمَّاَزيدنا فَعػدةَلذاَيحاكؿَالبحثَاإلجابةَعػَ:َإالَّ

َ: عمىَالنحكَاآلتأسئمةَ
ػػا كىػػؿََكاتَاالسػػتثناء؟َكىػػؿَيسػػتثنىَبػػوَمطمقنػػا؟"َمػػفَأدىػػؿَالحػػرؼَ"لمَّ

لمكاضػػ َالتػػ َتفيػػدَفييػػاَ؟َكمػػاَامػػفَشػػكاىدَقرآنيػػةمػػاَكردَفيَعميػػوَت كيػػؿيصػػحَال
ػػػػا"بيػػػػافَمكقػػػػؼَالنحػػػػكييفَكتفسػػػػيرىـَلػػػػػَباإلضػػػػافةَإلػػػػىَاالسػػػػتثناء؟ عنػػػػدماََ،"لمَّ

َ.الصنعةَالنحكيةالقراءةَالقرآنيةَم َيتعارضَتكجيوَ
 :الدراسات السابقة

ػَنػكاعأ"َ:هللاَأحمدَصالحَدراسػةَبعنػكافَمباحثَنزارَعطالَسبؽ "َكمعانييػاَا"لمَّ
الدراسػػةَإلػػػىَىػػػذهَىػػدفتَيـَفػػػ َضػػكءَتفسػػػيرَالكشػػاؼَلمزمخشػػػرم"،ََكفػػ َالقػػػرآفَالكػػَر

                                                           

(َينظػػر:َأبكحيػػاف،َمحمػػدَبػػفَيكسػػؼَاألندلسػػ ،َارتشػػاؼَالضػػربَمػػفَكػػالـَالعػػرب،َتػػحَُ)
صََِـ،َجَََُٖٗٗ-ىػػػػػػََُُْٖ،َمكتبػػػػػةَالخػػػػػانج َالقػػػػػاىرةَُرجػػػػػبَعثمػػػػػافَمحمػػػػػد،َطَ

َُٖٓٗ-ََُٖٔ.  
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ػػ"الثالثػػةَلػػػنػػكاعَاألالكقػػكؼَعمػػىَ مكقػػؼََكبينػػتٍََ،(الحينيػػة،َكالجازمػػة،َكاالسػػتثنائية)"َالمَّ
ََ.كؿَنكعَف َبوَمفَآراءَانفردكماَ،َالزمخشرمَ
َ:ََمفَحيثَ"َاالستثنائيةالمََّحكؿَ"َجديدَإضافةىذهَالدراسةََتتغياذلؾََبعدَك

 .ََكىكَاالستثناءَ،لمَّاَ"كاحدَمفَمعان َ"َحكؿَمعنىتخصيصَالدراسةَ -
كتكضػػػيحَالقػػػكؿَفػػػػ َآراءََكبيػػػافَمرجعػػػػو،َلمَّاَ"،تفسػػػيرَمعنػػػىَاالسػػػػتثناءَبػػػػ"َ -

 .المستشيدَبياالنحاةَحكؿَبعضَالقراءاتَالقرآنيةَ
 اَ"َاالستثناء.َتعييفَالمكاض َالت َتفيدَفيياَ"لمََّ -

 البحث:  منيجية
التحميمػػ َالػػذمَيسػػاعدن َفػػ َتحميػػؿََالمػػني َالكصػػف َعمػػىَالدراسػػةاعتمػػدتَفػػ َ

ػػاَ"َعمػػىَ"إالََّكدراسػػتياَاألسػػاليبَ عنػػدَالنحػػاة؛َلػػذاََاالسػػتثناءَ"َفػػ التػػ َحممػػتَفييػػاَ"لمَّ
كؼَعنػػدَلمَّاَ"،َكالكقػػحػػكؿَاالسػػتثناءَبػػػ"َكشػػكاىدىـَ،فقػػدَعػػرضَالبحػػثَآلراءَالنحػػكييف

 ََ.منفردةَ،َكدراستوَدراسةَتحميميةكؿَشاىدَمفَالقرآفَالكريـ
مقدمػػػةَيسػػػبقياََ،ثالثػػػةَمباحػػػثَعمػػػىالبحػػػثَتقسػػػـَمػػػادةَأفََبػػػداَلػػػ َكقػػػد

،َقدمػػػػةَفػػػػذكرتَفييػػػػاَقيمػػػػةَالبحػػػػثالمأمػػػػاََكيعقبيػػػػاَخاتمػػػػةَكفيػػػػارس،َ،تمييػػػػدَك
كأمػاَالمباحػثََ،"المَّػفعرضتَفيوَبإيجازَألنػكاعَ"التمييدََكأماَ،وكمنيج،َكأىدافو
َ:التال عمىَالنحكَفجاءتَ
 ػػاَ"َبعػػدَقسػػـَالطمػػب:َالمبحػػثَاألكؿ كتفسػػيرَالمعنػػىََ،االسػػتثناءَبػػػ"َلمَّ

 .ََف َاألمثمةكت كيموَ
 َ"َبعد"َإٍفَ"َالنافيػة،َكرأمَالجػكىرم،َالمبحثَالثان :َاالستثناءَبػَ"َلمَّا

َكالزجاج َف َاالستثناءَبػيا.
 َ قكلػػوََ-المبحػػثَالثالػػث:َالتكجييػػاتَالنحكيػػةَلمقػػراءاتَالقرآنيػػةَفػػ–َ

  (1)َّزت رت يب ىب نبُّٱ –تعالى
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 تمهيدال
ػػ" فتغيػػرتَبػػدخكؿََ،"كأصػػموَ"لػػـ"َأدخػػؿَعميػػوَ"مػػاَ،حػػرؼَقميػػؿَمركػػبَ:"المَّ

،َ(ُ)كقيػػؿ:َإنيػػاَبسػػيطةَ،إليػػوَأكثػػرَالنحػػاةكىػػذاَمػػاَذىػػبَ،َ"لػػـٍَعمػػىَحػػاؿَ"َ"مػػا"
َ:(ِ)أكجوكلياَثالثةََأخرل،َكالَتعمؿ،َكى َمفَالحركؼَالت َتعمؿَتارة

َ،تخػػػػتصَبالػػػػدخكؿَعمػػػػىَالمضػػػػارعَ"كىػػػػذهَكػػػػػ"لـَ،أفَتكػػػػكفَنافيػػػػةَ:األول
ػػا"كَ،"لػػـ"كَكتقمبػػوَماضػػيناَ،وكتنفيػػَ،فتجزمػػو كينفػػردَكػػؿََ،يشػػتركافَفػػ َأمػػكرَ"لمَّ

َ.(ّ)ف َكتبَالنحكَكقدَذكرَذلؾَمفصالنََ،ب مكرمنيماَعفَاآلخرَ
كجدتَثانيتيماَعنػدَكجػكدََ،أفَتختصَبالماض َفتقتض َجممتيفَ:الثاني

كيسميياَبعػضََ،الحينيةَ"لمَّاكىذهَتسمىَ"َ،جاءَمحمدَأكرمتوَلمَّاَ:نحكأكالىماَ
كالثان َمنيماَمترتبََ،ألنياَتفيدَكجكدَش ءَلكجكدَآخرَ؛"َالكجكديةلمَّاالنحاةَ"

ػػػاأكَ"َ،عمػػػىَاألكؿ كبعضػػػيـَيسػػػميياَحػػػرؼََ،ألنيػػػاَبمعنػػػىَكقػػػتَ؛"َالتكقيتيػػػةلمَّ
َ،كتبعػػػوَالفارسػػػ َ،ابػػػفَالسػػػراجَكيػػػرلَ،أكَحػػػرؼَكجػػػكدَلكجػػػكدَ،جػػػكبَلكجػػػكبَك

َ:كقاؿَابفَمالؾ،َ"ظرؼَبمعنىَ"حيفَ"َىذهلمَّاكجماعةَأفَ"َ،كتبعيماَابفَجن 
َ،ألنيػػػػاَمختصػػػػػةَبالماضػػػػػ َ؛كاستحسػػػػػنوَابػػػػفَىشػػػػػاـَ،""إذَىػػػػ َظػػػػػرؼَبمعنػػػػى

كتبعػػػوَابػػػفََ،كىػػػكَمػػػذىبَسػػػيبكيوَ،إنيػػػاَحػػػرؼَ:كقيػػػؿَ،كباإلضػػػافةَإلػػػىَالجممػػػة
َ(ْ).خركؼ

                                                           

ف َشػرحَجمػ َالجكامػ ،َتػح،ََ(َينظر:َالسيكط ،َجالؿَالديفَعبدَالرحمف،َىم َاليكام ُ)
ـَجََُٖٗٗ-ىػػػََُُْٖلبنػػاف،ََ-بيػػركتََ-دارَالكتػػبَالعمميػػةََُأحمػػدَشػػمسَالػػديف،َطَ

 .َْْٖ،َصَِ
(َينظػػر:َابػػفَىشػػاـَاألنصػػارم،محمدَبػػفَعبػػدَهللاَجمػػاؿَالػػديفَبػػفَيكسػػؼ،َمغنػػ َالمبيػػبَِ)

ككيػػت،َالسمسػػمةَالتراثيػػةَالَُعػػفَكتػػبَاألعاريػػبَتػػحَدَ/َعبػػدَالمطيػػؼَمحمػػدَالخطيػػب،َطَ
 .َََُّ-َْٕٕصََِـَجَََََِ-قُُِْ

 .ََْٖٓ-َْٕٕصََِ(َينظر:َالسابؽ،َجَّ)
 .َْٖٔ-ْٖٓصََِ(َينظر:َالسابؽ،َجْ)



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿َِْٓ﴾ 

  خن حنٱُّٱ–تعػػالىََ–نحػػكَقكلػػوََ،إال"َاالسػػتثنائيةفَتكػػكفَبمعنػػىَ"أ:َالثالثثث
كىذاَالكجوَىكَماََ،ماَكؿَنفسَإالَعميياَحافظَ:أمَ(ُ)َّجه ين ىن من

  .بالدراسةسيتناكلوَالبحثَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َْ(َسكرةَالطارؽ،َآية:َُ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِْٔ﴾ 

 املبحث األول
 االستثىاء بـ"
َّ
 تفسري املعىن يف األمثلةو" بعد قسم الطلب امل

 األول املطلب
ا
َّ
 " بعد قسم الطلباالستثىاء بـ "مل

َ،""إالََّالمشػددةَتكػكفَبمعنػىََ""لمَّػاأفََفكالمغػكيي،َجميكرَالنحػكييفَليَر
َكىػػػك،َيكػػادكفَيجمعػػػكفَعميػػػوَكىػػػذاَالمكضػػػ َ،قسػػـَالطمػػػبَبشػػرطَأفَتقػػػ َبعػػػد

َ،كالفػراءَ،كالكسػائ َ،كسػيبكيوَ،الخميػؿَ:كممػفَذىػبَإلػىَذلػؾَ،عندىـَالمشيكر
ََ.كغيرىـَ،كأبكَحيافَاألندلس َ،كالرض َ،كأبكَالبركاتَاألنبارمَ،كالفارس 

كلمَّػاََ،َفعمػتأقسمتَعميػؾَإالَََّ:كس لتَالخميؿَعفَقكليـ"َ:قاؿَسيبكيوََ
نماَأقسمتَىاَف َىذاَالمكض ،َىذاَلـَجازَفعمت، َ:؟َفقػاؿكهللاَ:ىناَكقكلؾَكا 

إذََكلكنيـَإنماَأجازكاَىػذاَألنيػـَشػبييكهَبنشػدتؾَهللا،َ،كجوَالكالـَلتفعمفَىينا
َ.(ُ)َ"كافَفيوَمعنىَالطمب

مؤكػدَبػالالـَفسيبكيوَيس ؿَشيخوَعفَعدـَإتيػافَالعػربَبفعػؿَمضػارعَََ
ف جابػوََكمػاَىػكَشػ نيـَفػ َكػؿَقسػـَمكجػب،َ،ف َأكلػوَكبنػكفَالتككيػدَفػ َآخػره

ََ:افأمَرَكالذمَيعنيناَمفَقكؿَسيبكيوَكجوَالكالـَلتفعمف،َ:بقكلوَالخميؿ
كسػ لتَ":فػ َقكلػوَكجعميماَبمعنىَكاحػدَ،"إالََّبػ""لمَّا"َأنوَقرفَفيوَ:األول

ََ."فعمتَ"لمَّا"كَأقسمتَعميؾَإالَفعمتَ:الخميؿَعفَقكليـ
ػػا"َالمكضػػ َالػػذمَتكػػكفَفيػػونػػصَعمػػىََفَالخميػػؿأَ:الثثثاني "َبمعنػػىَلمَّ

كلكػػنيـَإنمػػاَأجػػازكاَىػػذاَ"َ:كذلػػؾَقكلػػوَ،كذلػػؾَبعػػدَقسػػـَالطمػػبَ،"َاالسػػتثنائيةإالََّ"
َ."إذَكافَفيوَمعنىَالطمبَ،ألنيـَشبييكهَبنشدتؾَهللا

                                                           

(َسيبكيو،َأبكبشرَعمركَبفَعثمافَبفَقنبر،َالكتاب،َتحَعبدَالسػالـَمحمػدَىػاركف،َطَُ)َ
 .َََُٔ-َُٓصَّـ،َجَُٖٖٗ-ىػَََُْٖ،َمكتبةَالخانج َبالقاىرة،َّ



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿َِْٕ﴾ 

َ ػػاَ–كيؤكػػدَأبػػكَعمػػ َالفارسػػ َىػػذاَالمفيػػـك َ:عػػفَسػػيبكيوَفيقػػكؿَ-أيضن
كقاؿََ،"إالََّاستعممكاَ"لمَّا"َحيثَيستعممكفَفيياَ"إشارةَمفَسيبكيوَأنيـَفف َىذاَ"

َ.(ُ)".."إالََّ"َبمعنىَ"لمَّايعن َككفَ"َ–حكاهَلناَالثقةََ–فَبعضَالبصريي
بػاََ:كقػدَقالػتَالعػرب"َ:كينقؿَالفراءَىذاَالمكضػ َعػفَالعػربَفيقػكؿَ

ػػا الَََّكَ،قمػػتَعنػػاَلمَّ َ:أمَ-قػػكؿَكت"َ:كقػػاؿَأبػػكَمنصػػكرَاألزىػػرمَ،(ِ)قمػػتَعنػػا"َا 
ػاَكَ،أعطيتن َإالََّأس لؾَباََ-العربَ كقػاؿَأبػكََ،(ّ)"َبمعنػىَكاحػدَ،أعطيتنػ َلمَّ

نماَجاءتَ"َ:البركاتَاألنبارم َ:نحكَقػكليـَ،ف َاأليمافَخاصةَإالََّبمعنىََلمَّاكا 
َ.(ْ)فعمتَكذا"َإالَََّ:أمَ،فعمتَكذاَلمَّاؾَهللاَرَيعمٍَ

كتابػػوَإلػػىَفػػ ََ-َ–قػػكؿَعمػػرََدَبػػوَالنحػػاةَليػػذاَالكجػػويممػػاَاستشػػَك
ػػ"َ:بػ َمكسػىَاألشػعرمأ كتبػوَإليػوَلمػػاََ،"اَضػربتَكاتبػؾَسػكطناعزمػتَعميػؾَلمَّ

َ:(ٔ)قكؿَالراجزَوكمن،َ(ٓ)"مفَأبكَمكسى"َ:لحفَكاتبوَف َكتابوَإلىَعمرَككتب
ِ   البُ ر َدي ن له: باهلل يا ذا قالت    َلمَّا َغِنث َت نَ َفًسا أو اث  نَ ي 

 
 

                                                           

(َالفارس ،َالحسفَبفَأحمدَبفَعبدَالغفػارَبػفَسػميماف،َالمسػائؿَالمشػكمةَالمعركفػةَبالبغػداديات،َُ)
 .ُْٖ،َصَََْتح،َصالحَالديفَعبدَهللاَالسنكاكم،َمطبعةَالعان ،َبغداد،َمس لة:ََ

َ-ىػػػَََُّْ،َّ(َالفػػراء،َأبػػكَزكريػػاَيحيػػىَبػػفَزيػػاد،َمعػػان َالقػػرآف،َطَعػػالـَالكتػػب،َبيػػركَت،َطِ)
 .َََِٕٕ-َُٕٔصَِـ،جُّٖٗ

(َاألزىرم،َأبكَمنصػكرَمحمػدَبػفَأحمػد،َتيػذيبَالمغػة،تح،َاألسػتاذَإبػراىيـَاإلبيػارم،َدارَالكاتػبَّ)
 .َِْٔصََََََُٓـ،َجََُٕٔٗالعرب ،َمطاب َسجؿَالعربَ

نبارم،َعبدَالرحمفَبفَمحمدَأبكَالبركػات،َاإلنصػاؼَفػ َمسػائؿَالخػالؼَبػيفَالنحػكييفَ(َابفَاألْ)
 .ََُٔٗصََُـ،َجََََِِالبصرييفَكالككفييف،َتح،َمحمدَمحي َالديفَعبدَالحميد،َطَدارَالفكرَ

(َينظػر:َابػػفَيعػػيش،َمكفػػؽَالػػديفَيعػػيشَبػػفَعمػػ َبػػفَيعػػيش،َشػػرحَالمفصػػؿَلمزمخشػػرم،َمطبعػػةَٓ)
 .ٗٓ،َصَِالقاىرة،َجَالمنيرية،َ

الشػاىدََّٖٔ/َِ،َكشػرحَشػكاىدَالمغنػ َُِٖ/ََُ(َالبيتَمفَالرجزَالتاـ،ََبالنسبةَفػ َالمغنػ َٔ)
،َكَقكلػػو:َغنثػػتَبمعجمػػةَفنػػكفَفمثمثػػة،َمسػػندَلممخاطػػبَمػػفَبػػابَ"عمػػـَ"َأفَيشػػربَثػػـَْْْرقػػـ:َ

 .ََِِ/ََُيتنفس،َككنَّتَبوَعفَالجماع،َينظرَحاشيةَاألميرَعمىَالمغن َ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِْٖ﴾ 

 املطلب الثاوي
 يف األمثلةوتأويله تفسري املعىن 

فػػ َ"َإالََّ"معنػىَالفعػؿَبعػدََك،َكالرضػ َالنفػ َالمقػدرَ،كضػحَابػفَيعػيش
ََ:كيتمخصَذلؾَف َأمريفَ،المذككرَآنفناَاألسمكب

َ"أفَالفعػػػؿَالماضػػػ َالكاقػػػ َبعػػػدَأداةَاالسػػػتثناءََ:أكليمػػػا ػػػ"أكََ،"إالَّ َ"المَّ
َكاق َمكق َالمصدر.

َ"َ:قػػػػػاؿَالرضػػػػػ  الَََّكَ،ؾمىػػػػػعًٍَفََإالَََّتٍمػػػػػعَىفَىإالَّ لػػػػػنقضَمعنػػػػػىَالنفػػػػػ َالػػػػػذمََا 
غيػرؾَبػاَقسػـَالطمػبَفقػدَضػيقتَعميػوَاألمػرََتَىٍفَمَّألنؾَإذاَحَىَ؛تضمنوَالقسـ

ففعمػػػػتَبمعنػػػػىََ،مػػػػاَأطمػػػػبَمنػػػػؾَإالَفعمػػػػؾَ:فك نػػػػؾَقمػػػػتَ،فػػػػ َفعػػػػؿَمطمكبػػػػؾ
نمػػػاَجعمتػػػوَفعػػػالَماضػػػيَنَ،..َبػػػوالمصػػػدرَمفعػػػكالَن َ،المبالغػػػةَفػػػ َالطمػػػبَاَلقصػػػدكا 

فيػػكََ،اَثػػـَأنػػتَتخبػػرَعنػػوكصػػارَماضػػيَن،َمبػػوىَكػػ فَالمخاطػػبَفعػػؿَمػػاَتطتػػح
:َكقػػػػػكليـ، (2)َّخص حص مسُّٱ(1)َّىت نتُّٱ -تعػػػػػالىَ-مثػػػػػؿَقكلػػػػػوَ

َ         (ّ)."رحمؾَهللا"
ََ.أفَالنف َمنكمَلداللةَالمعنىَعميوَ:ثانييما
ذاَسػػػػاغَأفَتحمػػػػؿ"َ:فيقػػػػكؿابػػػػفَيعػػػػيشَذلػػػػؾََيكضػػػػح ػػػػ"َكا  ذاََأىػػػػرَََّرَ شى

َ؛أظيػر"َنشدتؾَهللاَإالَفعمػت"َكافَمعنىَالنف َف َ،عمىَمعنىَالمنف َ(ْ)"ناب
جميػػكرََإذفَيتبػػيفَأفَ،(ٓ)"لػػداللتياَعميػػوَ"إالََّ"لػػدخكؿََ؛الداللػػةَعمػػىَالنفػػ َلقػػكة

                                                           

 .َّٕ،َُٕ(َالزمر،َمفَاآلية:َُ)َ
 .ََٓ(َاألعراؼ،َمفَاآلية:َِ)َ
(َالرضػػ ،َمحمػػدَبػػفَالحسػػفَاالسػػتراباذم،َشػػرحَالكافيػػة،َدراسػػةَكتحقيػػؽ،َد.َحسػػفَبػػفَّ)َ

دارَالثقافػػػػةَكالنشػػػػر،َجامعػػػػةَاإلمػػػػاـَمحمػػػػدَبػػػػفَسػػػػعكدََُمحمػػػػدَبػػػػفَإبػػػػراىيـَالحفظػػػػ ،َطَ
 .َُِٓ،َصَُـَجَُّٗٗ-ىػَُُْْاإلسالميةَ

إالَشػر،َكىػكَشػاىدَعمػىَاالبتػداءَبػالنكرةَفػ َىػذاََ-كىكَالسب ََ-أىرَذاَنابَ(َأم:َماَْ)
 المثؿ؛َلتضمفَالنكرةَمعنىَالنف .َ

 .َٓٗ،َصَِ(َابفَيعيش،َشرحَالمفصؿ،َمصدرَسابؽ،َجٓ)



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿َِْٗ﴾ 

َأك،َدَاالستثناءَبعدَاأليمػافَخاصػةتفيَلمَّا""أفََيكادكفَيجمعكفَعمىَالنحكييف
مػػ ََ،عنػػدىـَاَآخػػركىػػ َفػػ َالشػػكاىدَالسػػابقةَالَتحتمػػؿَكجينػػَقسػػـَالطمػػب،بعػػدَ

مجيػػػكؿَالقائػػػؿ،َكلكػػػفََااَكاحػػػدَنالشػػػكاىدَالشػػػعريةَإالَشػػػاىدَنَيممكػػػكفَمػػػفأنيػػػـَالَ
ػػػاكمػػػاَنقػػػؿَمػػػفَكػػػالـَالعػػػربَيػػػنيضَبقبػػػكؿَداللػػػةََ،الشػػػكاىدَالنثريػػػة عمػػػىََ""لمَّ

ََ.االستثناء
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﴿َُِْ﴾ 

 املبحث الثاوي
 االستثىاء بـ"
َّ
 مل

 
ورأي اجلىهري والزجاجي يف ، " الىافيةا" بعد"إن

 هااالستثىاء بـ
 املطلب األول
 
 
ا" بعد "إن

َّ
 " الىافيةاالستثىاء بـ"مل

إضػافةَإلػىَالمكضػػ ََ-اَآخػرَمكضػعَنَ"المََّلػػ"َأفَََّجميػكرَالنحػكييفَيػرل
فتكػػكفََ،خاصػػةَنَالنافيػػة"َإفٍَ"كقعػػتَبعػػدََكذلػػؾَإذاَ،تفيػػدَفيػػوَاالسػػتثناءَ-السػػابؽ

فػػ َآيػػاتَمػػفََكالَيمنػػ َمنػػوَمػػان َأفَذلػػؾَجػػائزَكسػػائ ،َفػػ َمػػذىبيا،َكذكػػركا
يعضػدهََ-فػ َىػذهَاآليػاتَ-َ"رأكاَأفَتخري َ"لمَّا"َعمىَمعنىَ"إالََّحيثََالقرآف؛
آيػةََكػؿَ-َمػاَاستشػيدكاَبػوَكنعرضَبالدرسَكالتحميػؿ،َمعوَكالَيتنافىَالمعنى،
حػػكؿَكػػؿَآيػػةَعمػػىَالنحػػكََ،كاالخػػتالؼَفػػ َتػػكجيييـَاالتفػػاؽَلبيػػافَ-(ُ)منفػػردة
ََ-:التال 

 رث يت ىت نت متُّٱ -تعػػػػػػػػػػػػػػػالىََ-قكلػػػػػػػػػػػػػػػوََ:اآليػػػػػػػػػػػػػػػةَاألكلػػػػػػػػػػػػػػػى
 .)2)َّزث

َبعػدَأفَذكػرَمعنػىَالمخففػةَ-ا"َالمشػددةَ"لمَّػَمعنىلكجييفََالفراءَذكر
َكثيػػرَ(ْ)كعاصػػـَ،(ّ)شػػددىاَاألعمػػش"َ:حيػػثَقػػاؿَ-فػػ َاآليػػة ،َكقػػدَخففيػػاَقػػـك

                                                           

َ"َفػ َبعػضَاآليػات،َكاتفػاقيـَفػ َالػبعضَاآلخػرَُ) (َالختالفيـَف َحمؿَ"َلمَّاَ"َعمىَ"َإالَّ
 كماَسي ت .َ

 .َِّ،َاآلية:َ(َيسِ)
(َسميمافَبفَميرافَمفَأقرأَالناسَبالقرآفَف َزمانػو،َممػفَقػرأَعميػوَحمػزةَالزيػات،َتػكف َّ)

ىػػػػ،َينظػػػر:َابػػػفَالجػػػزرم،َشػػػمسَالػػػديف،َغايػػػةَالنيايػػػةَفػػػ َطبقػػػاتَالقػػػراء،َتػػػح،ََُْٖسػػػنةَ
 .ُّٕصََُـ،َجَََِٔلبناف،ََ-بيركتََ-،َدارَالكتبَالعمميةَُبرجستراسر،َطَ

ىػػػ،َينظػػر:َطبقػػاتَالقػػراءََُّٕبػػ َالنجػػكد،َأحػدَالقػػراءَالسػػبعة،َتػػكف َسػنةَ(َأبػكبكرَبػػفَأْ)
 .َْْٕصََُمصدرَسابؽ،ََج



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ُُِْ﴾ 

"َألنيػػاَ"مػػاَ؛خففيػػاَكىػػكَالكجػػوَ(ُ)اكبمغنػػ َأفَعمينػػ،َقػػراءَأىػػؿَالمدينػػةمػػفَمػػنيـَ
فَكػػػػػػؿَلجميػػػػػػ َلػػػػػػديناََ:ك نػػػػػػؾَقمػػػػػػتَ؛اَإلفأدخمػػػػػػتَعمييػػػػػػاَالـَتكػػػػػػكفَجكابنػػػػػػ كا 

فَكؿَلمًََ:شئتَأردتفإفََ،كلـَيثقمياَمفَثقمياَإالَعفَصكابَمحضركف، َفٍَكا 
كالكجػػوَاآلخػرَمػػفَالتثقيػػؿَأفََ،..ثػـَحػػذفتَإحػػدلَالميمػاتَلكثػػرتيف،َجميػػ َمػا
ػػا"َبمنزلػػةَإالَمػػ َ"ي إنمػػا"َإذاَفتكػػكفَفػػ َمػػذىبياَبمنزلػػةَ"َ،"َخاصػػةإفٍَجعمػػكاَ"لمَّ

،َاَاسػػتثناءفصػػاراَجميعنػػَ،"مػػا"ضػػمتَإلييػػاَ"َلػػـٍَ"َك نيػػاَ،"كضػػعتَفػػ َمعنػػىَ"إال
التػػ ََ"إف"َبػػيفَ"َإنمػػاَجمعػػكا"إالَأفَقػػكؿَالعػػربرلَكنػػ،َكخرجتػػاَمػػفَحػػدَالجحػػد

كخرجاَمفَحدَالجحدََ،اكاحدَنَاحرفَنَافصاراَجميعَنَ"ال"َكضمكاَإلييا،َاتككفَجحدَن
َََ.َ(ِ)َ"َالمَََّككذلؾَ،اكاحدَنَافصاراَحرفَنَإذَجمعتا

  :تعقيب 
َالفراءَماَيم يظيرَمفَ ََ:نٌصً

حيػثََفيػوَظػاىرة؛َألفَالحجػةَ؛ى َالكجػوَ"بتخفيؼ"لمَّاَأفَالقراءةَ:أكالَن
،َاأسػيؿَم خػذَن"َ:عفَالقػراءةَالفارس َأبكَعم كقاؿََمعركؼَف َالمغة،َوَهإنوَكجٍَ

َ،عمػػىَذلػػؾَىػػ َالمخففػػةَمػػفَالثقيمػػةَالمكسػػكرةَاليمػػزةَ"إفٍَ،َك"(ّ)"كأقػػربَمتنػػاكالَن
َفتفصػػػػمياَمػػػػفَالنافيػػػػة،َ،كىػػػػ َإذاَخففػػػػتَلزمتيػػػػاَالػػػػالـَ،المعممػػػػةَعمػػػػؿَالفعػػػػؿ

،َكقاؿَابػفَ(ْ)"َصمةكتككفَ"ماَ،كليذاَالمعنىَجاءتَىذهَالالـَ؛كتخمصياَمنيا
اَىػذاَالكجػو فَّػؼَيَ:ىشاـَمكضحن "َالمكسػكرةَلثقميػا،َفيكثػرَإىماليػاَلػزكاؿَ"كتيخى "َإفَّ

َالـَاالبتداءَبعدَالَ،..اختصاصيا َ.(ٓ)"اإلثباتَكالنف ميممةَفارقةنَبيفَكتمـز
 .لذاَالَيمكفَرد ىاَكَ؛أفَالقراءةَبالتشديدَمتكاترةَ:ثانينا

                                                           

 .َ-َ-(َالصحاب َالجميؿَُ)
 .ََّٕٕ-ّٕٔ،َصَِ(َالفراء،َمعان َالقرآف،َجِ)
 .َّٖٗ(َأبكَعم َالفارس ،َالمسائؿَالمشكمةَالمعركفةَبالبغداديات،َصّ)
 .َُّٖ(َينظر:َالسابؽ،َصْ)
َ.َََُّٗ-َُّٖ/َِ(َأكضحَالمسالؾَّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ُِِْ﴾ 

بػػػيفَفييمػػػاَ"َالمشػػػددةَقػػػدَكقػػ َالخػػػالؼَالمََّلػػػػ"َكجيػػيفذكػػػرَالفػػػراءََ:ثالثنػػا
كيمكػػفَبيػػافَذلػػؾَعمػػىََ،-كىػػذافَالكجيػػافَفػػ َبقيػػةَالشػػكاىدَالتاليػػةََ-النحػػاةَ

 :َالنحكَالتال 
  :من التثقيلاألول  الوجو -

ػػلَىأفَأصػػؿَ" الجػػارةَدخمػػتََفيػػ َعبػػارةَعػػفَ"مػػف"َ،""لًمػػٍفَمػػاَ"َالمشػػددةامَّ
فمماَاجتمعتَالنكفَسػاكنةَقبػؿَمػيـََ،لمفَكهللاَالذيفَ:أمَ،"َالمكصكلةعمىَ"ما

َ،الكممػةَبحػذؼَإحػداىافخففػتََ،فصػارَفػ َالمفػظَثالثػةَأمثػاؿَ،اقمبتَميمَنَ"،ما"
َ."فصارَالمفظَ"لمَّا

،َحيػثَ(ُ)بػفَأبػ َطالػبَذكػرهَمكػ َ َ،الكجػوكىناؾَكجػوَآخػرَقريػبَمػفَىػذاَ
ػبفػتحَمػيـَ"َ-ذىبَإلىَأفَاألصؿَ"لمىٍفَما"َ َ-عمػىَأنيػاَمكصػكلةَأكَمكصػكفةَ-"فمى

َ-فحػػػذفتَالكسػػطىَمػػػنيفََ-ثػػالثَميمػػاتَ-فػػػاجتم َبعػػدَقمػػبَالنػػػكفََ،مزيػػدةَ"ك"مػػا
ػػػػفٍَ فَكػػػػؿَلخمػػػػؽَجميػػػػ ََ:كيكػػػػكفَالتقػػػػديرَعمػػػػىَقكلػػػػوَ-"كىػػػػ َالمبدلػػػػةَمػػػػفَنػػػػكفَ"مى كا 

دََّكقػدَرَيَ،"بمعنػىَ"إالَََّ"َالمشػددةَحينئػذَالَتكػكفالمَّػكالَيخفىَأفَ"َ،أكَلمذمَ،محضركف
َََ:الكجيافَب مكرَمنيا

ميماتَأكثرَمماَكانتَتجتم َف ََقدَاجتمعتَف َبعضَاآلياتَأنوَ-
ػػػ"  ىث نثُّٱَ–تعػػػالىََ–كذلػػػؾَفػػػ َقكلػػػوََ،كلػػػـَيحػػػذؼَمنيػػػاَشػػػ ءَ،"مػػػاَفٍَلىمى

َ(ّ).فقدَاجتم َثمانيةَميمات،َ(ِ)َّيث
َ
 

                                                           

(َالقيس ،َأبكَمحمدَمك َبفَأب َطالب،َالكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَالسب َكعمميػاَكحججيػا،َتػحَُ)
 .ّٕٓ،َصَُـ،َجََُْٕٗ-َُّْٗد،َمحي َالديفَرمضاف،َط،َمجم َالمغةَالعربيةَبدمشؽ،َ

 .َْٖ(َىكد،َمفَاآلية:َِ)
َالكتػػابَالمكنػػكف،َتػػحَد،َ(َالسػػميفَالحمبػػ ،َأحمػػدَبػػفَيكسػػؼ،َالػػدرَاّ) لمصػػكفَفػػ َعمػػـك

 .ََِْ،َصَٔأحمدَمحمدَالخراط،َط،َدارَالقمـ،َدمشؽ،َج



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ُِّْ﴾ 

؛َألفَكىػػػذاَالقػػكؿَلػػػيسَبشػػػ ء"َ:بقكلػػوَالزجػػػاجَبػػػوَردََّكمػػفَذلػػػؾَمػػاََ-
َ.(ُ)َألنياَاسـَعمىَحرفيف"َ؛"َالَيجكزَحذفيا"مىفٍَ

:َ"فػػػالَتخمػػػكاَ-ردًّاَعمػػػىَالفػػػراءَبخصػػػكصَتمػػػؾَاآليػػػةَ-َكقػػػاؿَالفارسػػػ َ 
فػػالَيسػػيؿَأفََ،مكصػػكلةَأكَ،زائػػدةَمػػفَأفَتكػػكفَ-ىنػػاَالتػػ َقػػدرىاَ-"َىػػذهَ"مػػا

ػػػفََ:أمَ،(ِ)َّزث رث يت ىت نت متُّٱ :تكػػػكفَمكصػػػكلةَفػػػ َقكلػػػو لىمى
فَقدرتػػوَعمػػىَ،فمػػيسَىػػذاَبالسػػيؿَ،مػػاَجميػػ َىػػـ لمػػفَالػػذمَىػػـَجميػػ َلػػديناََكا 

مػػ َصػػمتوََ(الػػذم)كَ(،الػػذم)صػػمةَلػػػَىػػـَجميػػ َلػػديناَ:قكلػػوَ:كقمػػتَ،محضػػركف
َ(،الػذم)الػذمَبمعنػىََ(مػا)َخبػرَكمحضػركفَ،(مػف)َبمنزلةَاسـَكاحدَف َصمة

ػػفٍَ)كاالسػػـَكخبػػرهَصػػمةَ ػػفٍََألفَ؛فػػذلؾَغيػػرَجػػائزَ،(مى عمػػىَىػػذاَلػػـَيرجػػ َإليػػوََمى
َ.(ّ)"فيذاَالتقديرَف َىذهَاآليةَغيرَمت تَوَ،مفَصمتوَش ء

 لكجوَالثان َمفَالتثقيؿ:ا
َ،مػفَالنحػاةَكثيػرَالفراءَف َذلػؾَكقدَاتفؽَم َ،"إالََّأفَ"لمَّا"َف َمعنىَ"

َ.كمعنىَ،كالَيكجدَماَيعارضوَصناعةَ،كالَيمتن َ،جائزَحيثَيركفَأفَذلؾ
مػػفَأفََ:يجػػكزَأفَتتػػ كؿَعمػػىَىػػذاَالت كيػػؿَالػػذمَقيػػؿ"َ:قػػاؿَالفارسػػ َ 

ػػػػامعنػػػػىَ كقػػػػدَجعػػػػؿََ،(ْ)فييػػػػاَىػػػػ َالنافيػػػػة.."َ(إفٍَ)عمػػػػىَأفَتكػػػػكفََ،"إالََّكػػػػػ""َ"لمَّ
َتمػػؾَاآليػػةَمػػفَاآلمَالثالثػػة كالَيمتنػػ ََ،التػػ َتحمػػؿَعمػػىَىػػذاَالمعنػػىَالفارسػػ  

َ.(ٓ)ذلؾَف َش ءَمنيا

                                                           

َُ(َالزجاج،َأبػكَإسػحاؽَإبػراىيـ،َمعػان َالقػرآفَكا عرابػو،َتػحَعبػدَالجميػؿَعبػدهَشػمب ،َطَُ)
 .َُٖ،َصَّـ،َجَُٖٖٗ-ىػََُْٖعالـَالكتب،َبيركت،َلبناف،َ

 .َِّ(َيس،َاآلية:َِ)
 .َّْٖرس ،َالبغداديات،َصَ(َأبكعم َالفاّ)
 .ّّٖأبكعم َالفارس ،َالمصدرَالسابؽ،َصََ(ْ)
،َكالطػػػارؽ،َمػػػفَّٓ،َكَالزخػػػرؼ،َمػػػفَاآليػػػة:َِّ(َاآلمَالثالثػػػةَىػػػ :َيػػػس،َمػػػفَاآليػػػة:َٓ)

 .َْاآلية:َ
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﴿ُِْْ﴾ 

َََ:مفَجيتيفَماَيقكمَذلؾَ(ُ)كقدَساؽَالنحاس
ػػالنحػػكييفَداللػػةَ"َحكايػػةَجميػػكرَ:األولثث  "َفػػ َالمكضػػ َإالََّا"َعمػػىَمعنػػىَ"لمَّ

َكيجعػؿَاألكؿَدلػيالنََ،ككػ ن َبػوَيػربطَبػيفَالمكضػعيفَ،باَلماَقمػتَعنػاَ:نحكَاألكؿ
َ(ِ).ذكرهَالزجاجَأيضاَالربطَكىذاَ،عمىَالثان 

فَكانػتَمػفَالقػراءاتَالشػاذةَ،القراءةَم َقراءةَأخرلمعادلةََ:الثانية َقػاؿَ،كا 
فَ"َ-فػ َمصػحفوََ:أمَ-َ(ّ)كفػ َحػرؼَأبػ َبػفَكعػب"َ:النحاسَف َذلؾ مػنيـَإالَكا 

َ(ْ)."جمي َلديناَمحضركف
ػػحمػؿَ"َبػذلؾَأفَيظيػرف كثيػػرََكارتضػاهَ،كجػوَقػػكمَقبمػوَ"إالََّا"َعمػىَمعنػىَ"لمَّ

فَجػػكزَبعضػػيـَ،مػػفَالنحػػكييف لكػػفَيبػػدكَأفَالحمػػؿََ،الفػػراءَ:مثػػؿَآخػػرمعػػوَكجيػػاََكا 
َ.إذَلـَيدخموَاالعتراضَمفَجيةَوَ؛األرجحَىكَ"إالََّعمىَ"

 .(5)َّجه ين ىن من خن حنُّٱ -تعال   -قولو  اآلية الثانية:
ػػػا"َالجميػػػكرَمػػػفَالنحػػػاةَأفَمػػػفَقػػػرأَبتخفيػػػؼَرأل "َإفٍَ"َجعػػػؿَ"مػػػا"َزائػػػدةَك"لمَّ

كمػػفَقػػرأََ،"َزائػػدةكتكػػكفَ"مػػا،َنفػػسَلعمييػػاَحػػافظَإفَكػػؿَ:كالتقػػديرَ،مخففػػةَمػػفَالثقيمػػة
ػاك"َ،"بالتشديدَجعؿَ"إف"َبمعنػىَ"مػا مػاَكػؿَنفػسَإالَعمييػاََ:كالتقػديرَ،""َبمعنػىَ"إاللمَّ

حيػػثَقػػاؿَفػػ ََ؛ااَجديػػدَنفػػ َالشػػاىدَالسػػابؽَشػػيئَنَكأضػػاؼَالفػػراءَإلػػىَمػػاَسػػبؽَ،حػػافظ
َ"َ:اآليػػة ػػاَ-الجميػػكرََ:أمَ-قرأىػػاَالعػػكاـ  َ،الكسػػائ َكػػافَيخففيػػاَ،كخففيػػاَبعضػػيـَ""لمَّ

َ،""َالمخففػةَ"لمػاإفٍَيجعمػكفَإالَمػ َ"َ،كنرلَأنياَلغةَف َىذيؿَ،كالَنعرؼَجيةَالتثقيؿ
إنمػاَىػ ََ:كمػفَخفػؼَقػاؿَ،ماَكػؿَنفػسَإالَعمييػاَحػافظَ:كالَيجاكزكفَذلؾَك نوَقاؿ

َََ-:نقؼَمفَكالـَالفراءَعمىَماَيم ،ََك(ٔ)"َالت َبعدىاَصمة"ك"ماَ،الـَجكابَإلف
                                                           

،َعػالـَّ(َالنحاس،َأبكَجعفرَأحمدَبفَمحمد،َإعرابَالقرآفَالكريـ،َتػح،َدَزىيػرَغػازمَزاىػد،َطَُ)
 .ََََّٔ–ََّٓ،َصَِـ،َجََُٖٖٗ-ىػََُْٗالكتب،َمكتبةَالنيضة،َ

 .َِٖ-ُٖ،َصَّ(َالزجاج،َمعان َالقرآفَكا عرابو،َمصدرَسابؽ،َجِ)
القػػرآفَالعظػػيـ،ََ-صََ-النبػػ َ(َأبػػ َبػػفَكعػػبَبػػفَقػػيس،َسػػيدَالقػػراءَعمػػىَاإلطػػالؽ،َقػػرأَعمػػىَّ)

 .َّْ،َصَُاختمؼَف َسنةَكفاتو،َغايةَالنياية،َمصدرَسابؽَجَ
 .َََّٔ-ََّٓ،َصَِ(َالنحاس،َإعرابَالقرآفَالكريـ،َمصدر،َجَْ)
 .َْ(َالطارؽ،َمفَاآلية:َٓ)
 .َََِٓٓ-َِْٓ،َصَّ(َالفراء،َمعان َالقرآف،َمصدرَسابؽ،َجَٔ)
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 َ.معرفةَالكسائ َجيةَالتثقيؿعدـََ-
ػػأفَاسػػتعماؿَ"َذكػػرَ- كقػػدَذكػػرَكأكػػدََ،"َمخصػػكصَبمغػػةَىػػذيؿإالََّا"َبمعنػػىَ"لمَّ

 َ.(ِ)ابفَقتيبةَكَ،(ُ)،َفيماَنقموَعنوَابفَعطيةمنيـَاألخفشَ،ذلؾَغيره
ػػبػػ فَ"َقػػرَ مَيَفَالفػػراءلكػػ فَبػػداََ،"َالنافيػػةإفٍَبعػػدَ"َ"إالََّا"َتكػػكفَبمعنػػىَ"لمَّ كا 

نالحظَأنوَيحاكؿَأفَيجدَليػاََكلذلؾَ؛مفَكالموَأنوَلـَيطمئفَإلىَىذهَالميجة
ػػ كميمػػاَيكػػفَمػػفَشػػ ءَفقػػدَأكػػدَجميػػكرَ،َفيػػوَاسػػتثنائيةَفالَتكػػَكَ،اَآخػػرتخريجن

كعمػىَرأسػيـَالفارسػ ََ،النحاةَعمىَأنوَاليمن َمان َمػفَداللتيػاَعمػىَاالسػتثناء
يمنػ َمػان َالََالتػ َمػفَاآلمَالثالثػةكذكػرَىػذهَاآليػةََ،الذمَتحقؽَمػفَالشػكاىد

َ:جميػكرَمػفَالنحػاةَمػنيـَكذلؾخرجياََكَ،"إالََّا"َفيياَعمىَمعنىَ"تكجيوَ"لمَََّمف
 (ّ).كغيرىـَ،كالنحاسَ،كالزجاجَ،ابفَقتيبة

 من خن حن جن يم ىمُّٱ -تعال   -قولو  اآلية الثالثة:
 .(4)َّىن

ػػػ)َ(ٓ)كحمػػػزةَ،قػػػرأَعاصػػػـ ػػػا)كقػػػرأَالبػػػاقكفََ،مشػػػددةَ(المَّ قػػػاؿََخفيػػػؼَ(لمَّ

 متُّٱ :كػالت َفػ َقكلػوَ،"َالنافيػةبمعنىَ"ما"َعندهَمفَشددَكانتَ"إف"َ:الفارس َ 

                                                           

ألندلس ،َالمحررَالكجيزَف َتفسيرَالكتابَالعزيػز،َتػح،َعبػدَ(َابفَعطية،َأبكَمحمدَعبدَالحؽَاُ)
،َٓـ،َجََََُِ-ىػػػَُِِْ،َدارَالكتػػبَالعمميػػةَبيػػركت،َلبنػػاف،َُالسػػالـَعبػػدَالشػػاف َمحمػػد،َطَ

 .ََْٓٔصَ
(َابػػفَقتيبػػةَالػػدينكرم،َأبػػكَمحمػػدَعبػػدَهللاَبػػفَعبػػدَالمجيػػد،َت كيػػؿَمشػػكؿَالقػػرآفَتػػح،َالسػػيدَأحمػػدَِ)

 .ََِْٓـ،َصََُِٕٗ-ىػَُّّٗيبة،َ،َمكتبةَابفَقتّصقر،َط
(َينظر:َاألنبارم،َأبكَالبركات،َالبيافَف َغريبَإعرابَالقرآف،َتحَد،َطوَعبدَالحميدَطو،َكمػفَّ)

 .ََٕٓ،َصَِـ،َجََُٖٗ-ىػََََُْمعو،َطَالييئةَالمصريةَالعامةَلمكتاب،
 .َّٓ(َالزخرؼ،َمفَاآلية:َْ)
(َحمػػػزةَبػػػفَحبيػػػبَالزيػػػاتَأحػػػدَالقػػػراءَالسػػػبعة،َأدرؾَالصػػػحابة،َغايػػػةَالنيايػػػة،َمصػػػدرَٓ)َ

 .َِّٔ،َصَُسابؽ،َج
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مػػػاَكػػػؿَذلػػػؾَإالَمتػػػاعََ:فكػػػذلؾَالمعنػػػىَفػػػ َاآليػػػة،َ(ُ)َّمج حج مث هت
ػػا"َفػػ َمعنػػىَ"إالََّ"كَ،الحيػػاةَالػػدنيا ػػاَفعمػػتَكقػػدَحكػػىَسػػيبكيوَنشػػَ،"لمَّ دتؾَهللاَلمَّ

َ.(ِ)َكحمموَعمىَ)إاٌل("
ػػػفقػػػراءةَ" أمػػػاَالتشػػػديدَفػػػذكرََ،معػػػركؼَكمشػػػيكرَفػػػ َالمغػػػةَخفيػػػؼ"َالمَّ
َحجتو َ،"إلخَقكلوَ"كقدَحكىَسيبكيو..َالتكقؼَعندهَكلكفَالذمَينبغ َ،الفارس  

ػػػا)يشػػػيرَإلػػػىَأفَمػػػذىبَسػػػيبكيوَفػػػ ََفيػػػذا الداللػػػةَعمػػػىََالنافيػػػةَ(إفٍَ)َبعػػػدَ(لمَّ
اَمستشػػيدَنَ،بػػيفَالمكضػػعيفَغيػػرَالفارسػػ َ َ–كمػػاَسػػبؽََ–كقػػدَربػػطََ،االسػػتثناء

كمػػاََ،كيبػػدكَأفَاألخفػػشَتػػرددَفػػ َقبػػكؿَداللتيػػاَعمػػىَاالسػػتثناء،َبكػػالـَسػػيبكيو
يةَحيثَقاؿَبعػدَخفشَلآلكيظيرَذلؾَمفَتخري َاألَ،يبدكَذلؾَعندَالفراءَقبمو

ظيارَ"المََّذكرَالتخفيؼَف َ" َ،"َفثقػؿالمَّػكقاؿَبعضيـَ""َ:االطمئنافَإليوَكميةَكا 
كأنيػػاَمػػفََ،"إالََّالتفسػػيرَاألكؿَ"َ،َكزعػػـَأنيػػاَفػػ "المػػيـ"َكضػػعؼَ"كنصػػبَ"الػػالـ
(َّ)"َكالـَالعرب

.َ

فَكػػػافَاألخفػػػش كالفػػػراءَقبمػػػوَظيػػػرَمنيمػػػاَالتػػػرددَفػػػ َقبػػػكؿَالداللػػػةََ،كا 
ََإضػافةَإلػىَأفَالفارسػ َََّ،غيػرىـَفقػدَقبميػاَجميػكرَالنحػاةَ،عمىَاالستثناء نػصَّ

ػػػأفَيكػػػكفَأصػػػؿَ"َعمػػػىاآليػػػةََحمػػػؿعمػػػىَأنػػػوَالَيجػػػكزَ ػػػٍفَمػػػال"َ"المَّ بفػػػتحََ-َ"مى
ػػمػػفَ"َ-المػػيـ َ:أالَتػػرل":َقػػاؿَالفارسػػ َ َ،ألنػػوَيػػؤدمَإلػػىَفسػػادَفػػ َالمعنػػىَ؛ف"مى

فَكػؿَذلػؾَلىمىػفَمتػاعَالحيػاةََ،كزخرفنػاَ:زائػدةَكػافَالمعنػىَ(مػا)أنؾَإفَقدرتَ كا 
كالََ،فػ َىػذاَالمعنػىَ(مػف)كمػاَقبمػوَمػفَالمػذككرَالَيكػكفََ(الزخػرؼ)َكَ،الدنيا

                                                           

 .َِ(َالممؾ،َمفَاآلية:َُ)َ
 .ُْٗ(َالفارس ،َالحجة،َمصدرَسابؽ،َص،َِ)َ
،َمكتبػػةَُ(َاألخفػش،َسػػعيدَبػفَمسػػعدة،َمعػان َالقػػرآف،َتػح،َد.َىػػدلَمحمػكدَقراعػػة،َطَّ)َ

،َذكػػػرَفػػػ َىػػػامشَالتحقيػػػؽََفػػػكؽَُْٓصََُـ،َجََُٗٗ-ىػػػػَُُُْالخػػػانج ،َالقػػػاىرة،َ
 كممةَاألكؿَرأسَصادَصغيرةَرسمتَكذاَ)صػ(َعالمةَلمشؾَكذاَذكرَالمحقؽ.َ
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كتجػػكيزهَمػػاَالَمجػػازَلػػوََالنكسػػارهَ؛فيػػذاَقػػكؿَفاسػػدَمسػػتكرهَ،يكػػكفَمػػفَالمتػػاع
(َُ)فيو"

.َ

  :إثبات بني القراءتني دليل املعادلة
ػػَكضػػ َ–الفػػراءَالمعادلػػةََتنػػاكؿََ بػػيفَالقػػراءتيفََ-َ"َإالََّ"َا"َفػػ َمحػػؿ"َلمَّ

حيػػثََ،(ِ)َّىق يف ىف يث ىث نثُّٱ -تعػػالىَ–عنػػدَابػػفَمسػػعكدَفػػ َقكلػػوَ
ػاَلػوَمقػاـَمعمػكـَكف َقراءةَعبػدَهللا:َ"قاؿ فَكمنػاَلمَّ َ–ككػذلؾَفػ َقكلػوَ،َ(ّ)"()كا 

كفػػػػ َحيػػػػثَقػػػػاؿ:َ"َ(ْ)َّهل مل خل حل جل مك لكُّٱ –تعػػػػالى
كأجػػازَأبػػكَمنصػػكرَاألزىػػرمَأفََ،(ٓ)""إفَكميػػـَلمػػاَكػػذبَالرسػػؿقػػراءةَعبػػدَهللاَ

فػػػ َاآليػػػةََتيفكاسػػػتدؿَبمعادلػػػةَالقػػػراءَ،"َبعػػػدَإفَالنافيػػػةبمعنػػػىَ"إالَ"لمػػػا"َتكػػػكف
ػ"بمعنػىََ"إالََّ"كأمػاَ"َ:فقػاؿَ-أيضاَ–السابقةَ  لكُّٱ -تعػالىَ-مثػؿَقػكؿَهللاََ"المَّ
عبػػػػػدَهللاَ)إفَكميػػػػػـَلمػػػػػاَكػػػػػذبَكىػػػػػ َفػػػػػ َقػػػػػراءةَ،ََّخل حل جل مك
َ"المََّ"ػفَ،(ٔ):َأس لؾَباَإالَأعطيتن ،َكلماَأعطيتن َبمعنىَكاحد"(،َكتقكؿالرسؿ

حيػػثَ؛َفػػ َقػػراءةَالجميػػكر"َإالََّ"َتعػػادؿَ-فػػ َقػػراءةَابػػفَمسػػعكدَ-عنػدَاألزىػػرمَ
َإفٍَكقػرأَعبػدَهللاَابػفَمسػعكدَ"،ََّخل حل جل مك لكُّٱ قرأَالجميػكر

بػيفَكقكعيػػاََ،َمػ َمالحظػةَالػػربطَفػ َقػكؿَأبػ َمنصػكراَكػذبَالرسػؿ"ميػـَلمَّػكَي
ََالنافية.َ"إفٍَ"َ،َكبعدبعدَقسـَالطمب

                                                           

 .ََّٖٓ–َّْٖ(َالفارس ،َالبغداديات،َمصدرَسابؽ،َصُ)َ
 .َُْٔ(ََالصافات،َمفَاآلية:َِ)َ
 .ّٕٗ/ََِ(َالفراء،َمعان َالقرآف،َّ)َ
 .َُْ(َص،َمفَاآلية:َْ)َ
 .ََْ/ََِالفراء،َمعان َالقرآف،ََ(ٓ)َ
(َاألزىػػرم،َمحمػػدَبػػفَأحمػػد،َتيػػذيبَالمغػػة،َتػػح،َاألسػػتاذَإبػػراىيـَاإلبيػػارم،َدارَالكاتػػبَٔ)َ

 .َِْٔ/ََُٓـ،َُٕٔٗالعرب ،َمطاب َسجؿَالعرب،َ
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َالمعادلػػةَفػػ َقكلػػوَ  خن حن جن يم ىمٱُّٱ–تعػػالىََ–كذكػرَالفارسػػ  
َعمػػىَأنيػػاَدليػػؿََ،(ُ)َّىن من عمػػىَثبػػكتَالمعنػػىَحيػػثََكاضػػحكنػػصَّ

:َ"كمػاقاؿ فيػذاَ"َ:ثػـَيعمػؽَبقكلػوَ،"ذلػؾَإالَمتػاعَالحيػاةَالػدنيا :َ"كف َحرؼَأهب و
ََ.(ِ)"(ما)بمعنىََ(إف(،َكأفَ)إال)معنىَبَا(لمََّ)َيدؿَعمىَأف

 :"لمفارسي في " لمَّا جديد وجو -
هَبػػػالكجكهَمػػػ َإقػػػراَر،َاَآخػػػرَانفػػػردَبػػػوَفػػػ َاآليػػػاتَالسػػػابقةزادَالفارسػػػ َكجينػػػ
ػػا"أفَتكػكفَ"َاألخػرل،َحيػثَقػػاؿ: "َ"لػػـَىػذهَفػػ َقػكؿَمػػفَشػددَفػػ َىػذهَاآلم"َلمَّ

افَيمتنػ َدخكليػاَعميػوَقبػؿَ"،َفيي تياَلمدخكؿَعمىَماَكيياَ"ماالنافيةَدخمتَعم
كك نػػػوَفػػػ ََ،..(ّ)َّيل ىل مل خلٱٱُّٱ كنظيػػرَذلػػػؾَ،"َليػػػالحػػاؽَ"مػػػا
عمييػػػاَ لػػػيسَكػػػؿَنفػػػسَلػػػيسَ:أمَ(ْ)َّجه ين ىن من  خن حنُّٱ :التقػػػدير
ماَكػؿَنفػسَلػيسََ:فقيؿَ،كؿَنفسَليسَعميياَحافظَ:اَلقكؿَمفَقاؿنفيَنَ،حافظ

،َكالقػراءةَيرَتككفَالنافيةَالكائنةَبمعنىَ)مػا(عمىَىذاَالتقدَ(إفٍَ)فػَ،عميياَحافظ
كػػؿَنفػػسََ:ألفَالمعنػػىَمػػؤكؿَإلػػىَ؛بالتثقيػػؿَعمػػىَىػػذاَتطػػابؽَالقػػراءةَبػػالتخفيؼ

َ.َ(ٓ)"عميياَحافظ
َ(لػػـ)َالكافػػةَعمػػىَ(مػػا)دخمػػتََ،(مػػاَلػػـٍَ)المشػػددةََلمػػا"أصػػؿَ"َفعمػػىَرأمَالفارسػػ 

كعػػادَالكػػالـَإلػػىَاإلثبػػاتََ،كسػػاغَدخكليػػاَعمػػىَاألسػػماءَ،فػػزاؿَاختصاصػػياَباألفعػػاؿ
َ:عقػػػبَذلػػػؾَيرجػػػ َكيؤكػػػدَأفَىػػػذاَقػػػكؿَبعيػػػدَفيقػػػكؿَإالَأفَالفارسػػػ َ،لػػػبطالفَالنفػػػ 

َمػرَفيػذاَتكجيػوكميمػاَيكػفَاألَ،(ٔ)"كأقػربَمتنػاكالَنَ،ام خػذَنَ"َأسيؿلماكالقراءةَبتخفيؼَ""
َاختصَبو َ."كجوَحمؿَ"لما"َعمىَ"إالَككجكدهَالَينف َ،لمفارس ًٌ

                                                           

 .َّٓ(َالزخرؼ،َمفَاآلية:َُ)
 .ُْٗ،َصَٔ(َالفارس ،َالحجة،َجِ)
 .ََْٓ(َاألنبياء،َمفَاآلية:َّ)
 .َْ(َالطارؽ،َمفَاآلية:َْ)
 .َّٖٗ-َّٖٖ(َالفارس ،َالبغداديات،َصٓ)
  .ّٖٗ(َالفارس ،َالبغداديات،َصَٔ)
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﴿ُِْٗ﴾ 

 املطلب الثاوي
 شروط االستثىاء بـ"
َّ
 اجلىهري والزجاجيرأي و ،"امل

ػػ"إفػادةََاسػػتنباطَيمكػف َيا،شػػركطكجمػػ ََ،"َالنافيػةبعػػدَ"إفَاالسػتثناءَ"المَّ
َعميوَأصحابَالرأمَالثان َمفَالنحاةَف خالؿََمف َ:َكى َالمس لةَماَنصَّ
 .أفَيسبقياَنف َ َ-ُ
َِ-َ(َ َ،كمػػػػػػاَنػػػػػػصَعمػػػػػػىَذلػػػػػػؾَالفارسػػػػػػ ،َ(َخاصػػػػػػةإفٍَأفَتكػػػػػػكفَأداةَالنفػػػػػػ ًٌ

 .كغيرىـَ،كأبكَحيافَ،كاألنبارم
يكػػػػكفَمعنػػػػىَالتركيػػػػبَعمػػػػىَاالسػػػػتثناءَاليمنػػػػ َمنػػػػوَمػػػػان َصػػػػناعةَأكََأفَ-ّ

َعمىَذلػؾَالفارسػ َ َ،ىمعنَن ،َاستشػيدَبػاآلمَالػثالثَمػفَسػكرةَ)يػسَحيػثَ؛نصَّ
 .كالطارؽ(َ،كالزخرؼ

ػػػػأفَتكػػػػكفَ)َ-ْ لحمػػػػؿَالمخففػػػػةَفػػػػ ََ-المخففػػػػةَكليسػػػػتَ-َا(َمشػػػػددةَالمػػػػيـلمَّ
َ.َعمىَماَىكَمعركؼَكمشيكرَف َالمغةالشكاىدَالسالفةَ

 .: رأي إسماعيل بن حماد الجوىريالثالثالرأي  
َكػػػكفَ ػػػ"أنكػػػرَالجػػػكىرم  فػػػ ََ،َكالز ىىػػػًرمًٌَرأمَالفػػػراءَنقػػػؿَحيػػػثَ،"َاسػػػتثنائيةالمَّ

ػػ"كجيػػيفَلػػػَذكػػرَك،َ(ُ)َّرت يب ىب نبٱُّٱ -الىتعػػَ–َحػػديثيماَعػػفَقكلػػو لػػـََ"المَّ
َعمىَنف َاالستثنا،َثـَناالستثنائيةَفيياَيكفَفييماَإفادة كقػكؿَمػفَ"َبقكلػو:َ""لمَّاءَبػصَّ

ػ"َقاؿ فػ ََبػ فَذلػؾَثابػثَيػردَقكلػوَكلكػف،َ(ِ)"فمػيسَيعػرؼَفػ َالمغػةَ؛بمعنػىَ"إال"َ"المَّ
َ-ذكػرَالشػكاىدَالسػابقةََبعػدَأفَ-َقاؿَابفَىشاـَ،لغةَالعربَفيماَمضىَمفَالشكاىد

 .(ّ)"غيرَمعركؼَف َالمغةَ"لمَّاَ"بمعنىَ"إالََّالجكىرمَإفَ"َلقكؿَ"كفيوَردٌَ

                                                           

 .َُُُ(َىكد،َمفَاآلية:َُ)
،َدارَالعمػـَّ(َالجكىرم،َإسماعيؿَبفَحماد،َالصحاح،َتح،َأحمدَعبدَالغفكرَعطار،َطِ)

لمػػػـَ"َكعارضػػػوَمػػػادةَ"َََِّّ،َصَٓـ،َجَُْٖٗ-ىػػػػََُْْلمماليػػػيف،َبيػػػركت،َلبنػػػاف،َ
المحقؽَفيماَذىبَإليو،َكاستشيدَبالشكاىدَالت َيستشيدَبياَعمىَحمؿَ"َلمَّاَ"َعمػىَمعنػىَ"َ

 إالَ"َبعدَالنف .
 .ََْٗصَََّ(َابفَىشاـَاألنصارم،َمغن َالمبيبَ،َجَّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِِْ﴾ 

 . رأي الزجاجي :الرابعالرأي 
َأفَتككفَ َفيكَلـَيقصرىاَعمىَ،امطمقَن"َ"إالََّبمعنىََ""لمَّاأجازَالزجاج  

َ،اَأخكؾلمَََّيحضرَمفَالقكـَلـ:َفعمىَرأيوَيجكزَ،كحدىماَالمكضعيفَالسابقيف
الَََّكَ،أخكؾَإالَّ:َبمعنى،َااَزيدَنلمَََّكلـَأرَمفَالقكـ َ.اَزيدَنا 

إجػػازةَمثػػؿَىػػذهَكينبغػػ َأفَييتكقػػؼَفػػ َ":َقكلػػوقػػاؿَأبػػكَحيػػافَردًّاَعمػػىَ
َ.(ُ)"التراكيبَحتىَتثبت
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 

                                                           

 .َُٔٓٓ،َصَٓ(َأبكَحياف،َارتشاؼَالضربَمفَكالـَالعرب،َجَُ)
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﴿ُِِْ﴾ 

 املبحث الثالث
  –تعاىل –قىله  -التىجيهات الىحىية للقراءات القرآوية يف 

 (1)َّمت زت رت يب ىب نبٱُّٱ
ػػرَ،َدَاختمفػػتَفييػػاَالقػػراءاتَالقرآنيػػةكقػػَ،ىػػذهَاآليػػةَليػػاَاتصػػاؿَكثيػػؽَبالبحػػث كعسي

ػمًَحَيَك،َبعضَالقراءاتَالكاردةَفيياَعمىَبعضَالنحكييفَتكجيو َ""َعمػىَ"إالامتَفييػاَ"لمَّ
َمػفَخػالؿَعػرضَبعػضَالقػراءاتَذلؾَكيمكفَتبييفَ،االستثنائيةَعندَبعضَالنحكييف

َََفييا.َالكاردة
َََ:ف َاآليةَ(لما)َكالميـَمفَ(إف)تشديدَالنكفَمفََف َاختالؼَالقراءَالسبعة -

َََ:(ِ)مراتبَىذيفَالحرفيفَعمىَأرب َاختمفكاَف 
َ.َبالتخفيؼَفييماَ(ْ)كناف ََ(ّ)قرأَابفَكثيرَ:األكلى

َعنػػدَالفارسػػ  أدخػػؿَالػػػالـََكَ""إفحيػػثَنصػػبَ"كػػال"َبػػػَ؛كغيػػرهَ،كتكجيػػوَذلػػؾَبىػػيًٌفه
َبيفَالـَالتككيدَكالقسـ.ََ"َالزائدة"ماكفصؿَبػَ،عمىَالخبر

كالقيػاسَف مػاَالسػماعَفقػكؿَسػيبكيو:َالسػماعََمػ َالتخفيػؼَ(إفٍََ)ككجوَالنصبَبػػَ
لمنطمػػؽ،َكأىػػؿَالمدينػػةَعمػػرناََوَأنػػوَسػػم َمػػفَالعػػربَمػػفَيقػػكؿ:َإفٍَنثػػؽَبػػكحػػدثناَمػػفَ"

 .(ٓ)"..يخففكفَكينصبكف َّمت زت رت يب ىب نبٱُّٱيقرؤكفَ"

فػ َنصػػبياَبالفعػؿ،َكالفعػػؿَيعمػػؿََ"َمشػػبيةككجػوَالنصػػبَمػفَالقيػػاسَأفَ"إفََََّ
ََ.(ٔ)"الـَيؾَزيدَمنطمقَن"َ:نحكَكذلؾَف َ،اَكماَيعمؿَغيرَمحذكؼمحذكفَن

                                                           

 .َُُُ(َىكد،َمفَاآلية:َُ)
،َكالسػػػميفَّٖ،َصَِ،َكَالفػػػراء،َمعػػػان َالقػػػرآف،َجَُّٖ-ََّٖ،َصَْ(َينظػػػر:َالفارسػػػ ،َالحجػػػة،َ،َجِ)

 .ََّٔٗ،َصَٔالحمب ،َالدرَالمصكف،َجَ
ىػػ(،َينظػرََُِ(َعبدَهللاَبفَكثيػرَبػفَالمطمػبَالػدارم،َأحػدَالقػراءَالسػبعة،َإمػاـَأىػؿَمكػةَفػ َالقػراءة،َ)تَّ)

 .ََّٔٗ،َُغايةَالنيايةَ،َجَ
ىػػ(َُٗٔعبدَالرحمفَبفَأب َنعػيـ،َأحػدَالقػراءَالسػبعة،َانتيػتَإليػوَرئاسػةَالقػراءةَفػ َالمدينػةَ)تَ(َناف َبفَْ)

 .َِٖٖ،َصَِغايةَالنياية،َجَ
  .َُْ/ََِ(َسيبكيو،َالكتاب،َٓ)
،ََالنصػػبَبػػػ"إف"َمخففػػة،َكىػػ َمػػفَّٖٔ،َصَْ،َكالفارسػػ ،َالحجػػة،َجََُْ،َصَِ(َينظػػرَالسػػابؽ،َجَٔ)

مسػػػ لةَرقػػػـ:ََُٕٗ-َُٓٗ،َصَُالبصػػػرييفَكالكػػػكفييف،َينظػػػر:َاإلنصػػػاؼَلؤلنبػػػارم،َجَمسػػػائؿَالخػػػالؼَبػػػيفَ
ِْ. 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِْ﴾ 

فَ(ُ)كأبكَعمركَ،قرأَالكسائ َ:الثانية ََ.خفيفةَالميـ(َلما)كَ(َمشددة)كا 
ػػ َأيضن "َبػػػ"َكغيػػرهَحيػػثَنصػػبَ"كػػالنََ،(ِ)عنػػدَالفارسػػ َاكتكجيػػوَذلػػؾَبىػػيًٌفه

بيفَذلؾََكقدَ،"َمكصكلةمذىبَالفراءَأفَ"ماَلكفَ،أدخؿَالالـَعمىَالخبرَكَ"إفََّ
َكالًََّ:بقكلو:َ"فمفَقاؿ فَّ  يث ىثُّ :كماَقػالكاَ،اَلمناس"َاسمَنَلىمىا"َجعؿَ"ما"كا 

،َكجعؿَالالـَالت َف َاَإلفٌَجكابَن الت ثـَجعؿَالالـَ،َ(ّ)َّ يق ىق يف ىف

كمػاَتقػكؿ:ََ،"َكصػمتيااَدخمتَعمىَنيةَيمػيفَفييػا:َفيمػاَبػيفَ"مػا)ليكفينَّيـ(َالمَن
َمنو خيره ،َكعندمَماَلىغىٍيريهَي ٍفَلىيىذىبفَّ  .َ(ْ)"ىذاَمى

ىػ ََ"ليػكفينيـ"َكالت َف َ،كمذىبَالفارس َأفَالالـَف َ"لما"َى َالـَالتككيد
َ،"ما"َزائػػػدةَعمػػػىَقكلػػػوفػػػػَ،فممػػػاَاجتمػػػ َالمػػػافَدخمػػػتَ"مػػػا"َلتفصػػػؿَبينيمػػػاَ،الـَالقسػػػـ
فَََّ:كالتقدير َ(ٓ).اَكهللاَليكفينيـكالَلمَىَكا 

فَعػػػفَعاصػػػـَ(ٕ)كحفػػػصَ،(ٔ)كابػػػفَعػػػامرَ،قػػػرأَحمػػػزةَ:الثالثػػػة كََ(َمشػػػددة)كا 
َ.ََالميـَ(َمشددة)لما

َالفارسػػػػ َ  ككػػػػذلؾَابػػػػفَالحاجػػػػبَفػػػػ ََ،(ٖ)بػػػػ فَىػػػػذهَالقػػػػراءةَمشػػػػكمةَأقػػػػرَّ
"َإف"َفكػذلؾَالَيحسػفَتثقيػؿَ،زيػدناَإالَمنطمػؽَإفٌََ:ألنوَكماَالَيحسػفَ؛(ٗ)أماليو

                                                           

(َزبَّافَبفَالعالءَبفَعمػارَبػفَالعريػاف،َأحػدَالقػراءَالسػبعة،َسػم َمػفَأنػسَبػفَمالػؾ،َكقػرأَبمكػةَُ)
 .َََِٓٔ-ِِٔ،َصَِىػ(َينظر:َغايةَالنياية،َجَُْٓكالمدينة،َ)تَ

 .َّٖٓ،َصَْ(َالفارس ،َالحجة،َجِ)
 .ّ(َالنساء،َمفَاآلية:َّ)
 .َّٖ،َصَِ(َالفراء،َمعان َالقرآف،َجْ)
 .َّٖٓ،َصَْ(َالفارس ،َالحجة،َجَٓ)
،َصَُىػػػ،َغايػػةَالنيايػػة،َجَُُٖ(َعبػػدَهللاَبػػفَعػػامرَبػػفَيزيػػد،َإمػػاـَأىػػؿَالشػػاـَفػػ َالقػػراءة،َتَٔ)

ََُّٖ.َ
ََٗصػـ،َكلػدَسػنة:َ(َأبكَعمرَحفصَبفَسميمافَبػفَالمغيػرةَالككف ،شػيخَالقػرآفَبالككفػةَبعػدَعإ)

 .ََِِٗ،َصَُىػ،َينظر،َغايةَالنيايةَج
 .َّٖٖ-َّٕٖ،َصَْ(َالفارس ،َالحجة،َجٖ)
بيػػركت،ََ-(َابػػفَالحاجػػب،َأبػػكَعمػػركَعثمػػاف،َاألمػػال ،َتػػحَدَفخػػرَصػػالحَقػػدارة،َطَدارَالجيػػؿَٗ)
 .ُٕٔ،َصَُج



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ِِّْ﴾ 

ػػػػكتثقيػػػػؿَ" فػػػػاألكلىَلتككيػػػػدََ،"إالََّ"َكمعنػػػػىَ"بػػػػيفَمعنػػػػىَ"إفَََّ"؛َكذلػػػػؾَلمتنػػػػاقضالمَّ
ػػ"َإذفَالَتحمػػؿَ،مػػفَحكػػـَسػػابؽَكالثانيػػةَإلخػػراجَالشػػ ء،َالشػػ ءَكتحقيقػػو ا"َلمَّ
َالسابقتيف.كماَف َالقراءتيفََ،"عمىَمعنىَ"إال

 : ولذلك كان لمنحويين فييا توجييات
فممػػاََ،"أفَاألصػػؿَ"لىًمػػٍفَمػػاَ-كمػػاَسػػبؽََ–الفػػراءَإليػػوَذىػػبمػػاََ:األكؿ

َكاحػػدةَاجتمعػػتَثػػالثَميمػػات ػػذىؼى َ،ف دغمػػتَفػػ َصػػاحبتياَ،فبقيػػتَاثنتػػافَ،حى
فػػػ َىػػػذهَالسػػػكرةََوكر دَذلػػػؾَب نػػػَالسػػػماعية،َكاسػػػتدؿَعمػػػىَذلػػػؾَبػػػبعضَالشػػػكاىد

كذلػؾََ،يحػذؼَمنيػاَشػ ء كلػـَ،"أكثرَمماَاجتم َف :َ"لمفَماَميماتَاجتمعت
"َفاألجػػدرَأفَالَيحػػذؼَمػػفَ"لمػػاَ،(ُ)َّيث ىث نث مثٱُّٱ:-تعػػالىَ–قكلػػو

 (ِ)المشددة.

ػػَذكػػرَالثػػان : َأنػػوَقػػرئَ"لمن -تعػػالىََ–كمػػاَفػػ َقكلػػوََامنكننػػَ"االفارسػػ  
مَالكصػؿَكأجػَر،َثـَكقؼَعمييػاَبػاأللؼَ،(ّ)َّمغ جغ مع جعٱُّٱ:

َكػػػػالنََ:كالمعنػػػىَعميػػػوَ،مجػػػرلَالكقػػػؼ فَّ كقػػػدَقػػػػرأََ،:َمجمػػػكعيفأمَ،مممػػػكميف كا 
َالميؿَإلػىَىػذاَالكجػوَ،(ٓ)بتنكيفَ"لمَّا"َ(ْ)الزىرمَ  حيػثََ،كيفيـَمفَكالـَالفارس ًٌ

 (ٔ).مفَقبيؿَالكصؼَبالمصدرَاا"َكصفَنمَنل"جعؿَالمصدرَ

َ"المَّػ"َ؛َألفَاستعماؿلتكجيوَبقكلو:َ"كىكَضعيؼكردََّابفَالحاجبَىذاَاََ
َ.َ(ٕ)،َكحذؼَالتنكيفَف َالمنصرؼَأبعد"ف َىذاَالمعنىَبعيد

                                                           

 .َْٖ(َىكد،َمفَاآلية:َُ)
 .َُٔٔ،َصَُ(َابفَالحاجب،َاألمال ،َمصدرَسابؽ،َجِ)
 .َُٗ(َالفجر،َاآلية:َّ)
ىػ(َغايةَُِْت:َََ(َمحمدَبفَمسمـَأبكَبكرَالزىرمَالمدن ،َتابع ،َمفَأشيرَالقراء،َْ)

 .ََِّ،َصَِالنياية،َجَ
 .ََّ،َصَِ(َالفراء،َمعان َالقرآف،َجٓ)َ
 .َّٖٖ،َصَْ(َالفارس ،َالحجة،َجٔ)َ
 .َُٔٔ،َصَُ(َابفَالحاجبَاألمال ،َجٕ)َ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْْ﴾ 

ػػٍفَمػػاَبفػػتحََكىػػك:َأفَيكػػكفَ،(ُ)مكػػ َمػػاَذىػػبَإليػػوَ:الثالػػث األصػػؿ:َلمى
ػػٍف"َعمػػىَأنيػػاَمكصػػكلةَأكَمكصػػكفة،َكَ"مػػا"َبعػػدىاَمزيػػدهَفقػػاؿ "فقمبػػتَ:َمػػيـَ"مى

ػػػ َميمن َميمػػػات،َالنػػػكفي ػػػًذفىتَا،َكأيٍدغمػػػتَفػػػ َالمػػػيـَالتػػػ َبعػػػدىا،َفػػػاجتم َثػػػالثي فحي
ػػا" ٍسػػطىَمػػنيف،َكىػػ َالمبدلػػةيَمػػفَالنػػكف،َفقيػػؿَ"لىمَّ ٍفَكػػالنَركالتقػػديَ،الكي ٍمػػؽهََ:َكا  لىخى

كقدَاعترضََلىيكفينَّيـَربؾَأعماليـ"،َفترج يَإلىَمعنىَالقراءةَاألكلىَبالتخفيؼ،
َبعضػػػػػياَ-َكمػػػػػاَسػػػػػبؽَ–عميػػػػػو ػػػػػٍذؼي ػػػػػٍف"َالَيجػػػػػكزَحى َ"مى ـهَعمػػػػػىََ؛ألفَّ ألنيػػػػػاَاسػػػػػ

َ(ِ)حرفيف.
ػػا"َفػػػ ََقػػػاؿَبعضػػيـَقػػػكالَنَ:الزجػػاجقػػػاؿََالرابػػ : َ"لمَّ َغيػػػريه:َ"إفَّ كالَيجػػكزي

َثػػـَأىٍتبىػ َذلػػؾَبكػػالـ،َ(ْ)َّجه ين ىن من  خن حنُّٱ :مثػػؿ ،(ّ)("إالََّ)َمعنػى
َ ٍيػػػتى حاًصػػػميوَيىٍرًجػػػ َإلػػػىَأفَمعنػػػىَ"إٍفَزيػػػدهَلمنطمػػػؽ":َمػػػاَزيػػػدَإالَمنطمػػػؽ،َفى ىٍجرى
َفػ َ المشددةَكػذلؾَفػ َىػذاَالمعنػىَإذاَكانػتَالػالـَفػ َخبرىػا،َكعممييػاَالنصػبى

َبػػػػ"إٍف" َبػػػالالـَالتػػػ ََ،اسػػػمياَبػػػاؽوَبحالػػػوَمشػػػددةنَكمخففػػػةن،َكالمعنػػػىَنفػػػ ه ثبػػػاته كا 
ََ(ٓ)بمعنىَإال،َكلىمَّاَبمعنىَإال".

َ:(ٔ)فَكصػػؼَقػػكؿَالزجػػاجَالسػػابؽَبالمشػػكؿقػػاؿَالسػػميفَالحمبػػ َبعػػدَأ
َأبػ َعمػ ٌَو" فكيػؼََ،عمػىَجػكاًزَ"إال"َفػ َمثػًؿَىػذاَالتركيػبَقمت:َقدَتقػدَّـَإنكػاري

َ.(ٕ)"يجكزَ"لمَّا"َالت َبمعناىا؟
                                                           

رأيتَمػفَالفائػدةَإعادتػوَفػ َىػذاَالمكضػ َلمت كيػد،َكلمعرفػةَأنػوَيجػكزَ(َسبؽَرأمَمك َىذاَكلكفَُ)
 ف َىذهَاآليةَأيضاَماَذىبَإليو.َ

 .َّٕٓ،َصَُ(َينظر:َمك َابفَأب َطالب،َالكشؼَعفَكجكهَالقراءات،َجَِ)
(َكىذاَالقكؿ،َكقكؿَالحكف َاآلت ،َكقكؿَابفَالحاجبَف َالقراءةَالرابعةَالتاليةَىكَالذمَسػكغَلنػاَّ)
 نتناكؿَالقراءاتَف َاآليةَ؛َلحمؿَ"لمَّاَ"َعمىَقكليـَعمىَمعنىَ"َإالَ".ََأف
 .َْ(َالطارؽ،َمفَاآلية:َْ)
 .َُٖ،َصَّ(َالزجاج،َمعان َالقرآفَكا عرابو،َجٓ)
فَكػػافَيحتػػاجَإلػػىَتػػدب ر،َكمعنػػاهَصػػحيح،َٔ) (َأرلَأنػػوَلػػيسَبالمشػػكؿَبػػؿَىػػكَكػػالـَلػػوَاعتبػػاره،َكا 

 كأميؿَإليو.َ
 .َََْٗ،َصَٔب ،َالدرَالمصكف،َجَ(َالسميفَالحمٕ)



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ِِْٓ﴾ 

َ،"كىػ َنافيػةَبمعنػىَ"مػاَ،ثقمػتَ"َىػ َالمخففػةإفٍَرألَالمػازن َأفَ"َ:الخامس
ػ)كمعناىػاَالمثقمػػةَكََ،"كمػاَخففػػتَ"إف َ؛كىػػذاَباطػػؿ"َ:قػاؿَأبػػكَحيػافَ(إال)بمعنػػىََ(المَّ

فَالنافيةَالَتنصبَ(كؿ)كلنصبََ؛"َالنافيةإفألنوَلـَيعيدَتثقيؿَ" ََ.(ُ)"َكا 
َ:كقكلػؾَ،"إلػىَأفَ"لمػا"َالمشػددةَبمعنػىَ"إالَ(ِ)ذىبَالحػكف ٌََ:السادس

 فَذلػؾَلػيسَمكضػ َبػَ(ّ)كردَّهَأبػكَحيػافَ،إالَفعمػتَ:نشدتؾَهللاَلماَفعمتَتريػد
َ.َإفَزيداَإالَضربتوَ:لكقمتَفميسَمفَالتركيبَالعرب َ،"إالََّ"دخكؿَ

ػػػا"َىػػػذهَىػػػ ََأفَكأبػػػكَحيػػػافَ،إليػػػوَابػػػفَالحاجػػػبَمػػػاَذىػػػبَ:السػػػاب  "لمَّ
ًذؼًَفٍعميياَلمداللًةَعميوَ،الجازمةَي ٍذًؼًَفٍعًميػَ؛فحي اَفػ َقػكليـ:ًَلماَثبتَمفَجكازَحى

َكلمَّا"َك رىٍجتي َكػالنََكَ،كلمَّا"َ"سافرتَي"خى فَّ لمَّػاََىكَشائ هَفصػيح،َكيكػكفَالمعنػى:َكا 
مػػكا  :ًلمػػاَتقػػدَّـَمػػفَالداللػػًةَعميػػوًَمػػٍفَتفصػػيؿَالمجمػػكعيفَبقكلػػوَ؛أكَييٍتركػػكاَ،ييٍيمى
ؿَاألشقياءىَكالسػعداء،َكمجػازاتىيـ،َثػـَبىػيَّفَ(ْ)َّ جس مخ جخُّٱ ،َثـَفىصَّ

 .(5)َّمت زت رت ٹٱٹٱُّٱ :ذلؾَبقكًلو

فَكانػتَالنفػكسََ،أعرؼَكجياَأشبوَمفَىػذاكماَ"َ:قاؿَابفَالحاجب كا 
ََ.(ٔ)كالتحقيؽَي بىَاستبعادهَلذلؾ"َ،تستبعدهَمفَجيةَأفَمثموَلـَيق َف َالقرآف

فَكػػػال)َ:كنػػػاف َ،(ٕ)كقػػػرأَعاصػػػـَفػػػ َركايػػػةَأبػػػ َبكػػػرَ:الرابعػػػة َخفيفػػػةالنػػػكفََ(كا 
َمشددة.َ(لما)ك
َ

                                                           

 .ََِٕٔ/ََٓالمحيط،ََ(َأبكَحياف،َالبحرُ)
ىػ(،َينظرَالزركم ،َََّْ(َعم َبفَسعيدَالحكف َعالـَبالنحكَكالتفسير،َنقؿَعنوَالقرطب ،َ)تَِ)

 .َََِٓ،َصَْدارَالعمـَلممالييف،َجُٓخيرَالديف،َاألعالـ،َطَ
 .ُٕٔ،َصَٔينظر:َأبكَحيافَالبحرَالمحيط،َجَ(ّ)
 .َََُٓ(َىكد،َمفَآلية:َْ)
 .ََُُُ(َىكد،َمفَاآلية:َٓ)
 .ََُٔٔ-َُٕٔ،َُ(َابفَالحاجب،َاألمال ،َجَٔ)
ىػػػػ(،َينظػػػرَُّٗ(َشػػػعبةَبػػػفَعيػػػاش،َأحػػػدَركاةَالقػػػراءاتَالسػػػب ،َقػػػرأَعمػػػىَعاصػػػـ،َ)تَٕ)

 .َُٓٔ،ص،َّالزركم ،َاألعالـ،َج



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٔ﴾ 

  :مرجع اإلشكالية في القراءة
َ-َ"َإذاَنصػبَبيػاإفٍَ"كذلؾَأفَ"َ:القراءةعفَعمةَإشكاليةََقاؿَالفارس 
فَكانػػػػتَمخففػػػػةَ ػػػػ"كَ،كانػػػػتَبمنزلتيػػػػاَمثقمػػػػةَ-كا  َإذاَشػػػػددتَكانػػػػتَبمنزلػػػػةَ"المَّ

َبػؿَاكتفػىَبػالقكؿَباإلشػكاليةَفييػاَكردًٌََ،حجػةَلمقػراءةَكلـَيذكرَالفارس ،َ(ُ)"إالََّ"
ََ.بعضَالتخريجاتَفييا

ذاَكانت  ٱُّ:-تعػالىََ–كقكلوََبمعنىَ"إال""إٍف"َنافيةهَبمنزلةَ"ما"،َكَ"لمَّا"ََكا 

ََ(ِ)َّين ىن من  خن حن َ"إٍف"َالنافيػةَالَتىٍنًصػبي اعتيًرضَعمػىَىػذاَالكجػوَبػ فَّ
َبعدىا،َكىذاَاسـهَمنصكبَبعدىا.َ  االسـى

  :التخريج ر  س  ع   -
ػػرَى ىػػذاََ:المبػػردَكقػػاؿَ،تخػػري َالقػػراءةَكثيػػرَمػػفَالنحػػاةَكالمفسػػريفَعمػػىَعىسي

كنفػىَالمحػفََ،؟"اكيؼَتككفَقراءةَمتكاترةَلحننػ"َ:كردََّأبكَحيافَعميوَبقكلوَ،لحف
َ،مػاَأدرمَمػاَكجػوَىػذهَالقػراءةَ:كلكَسكتَكقاؿَكمػاَقػاؿَالكسػائ َ "َ:كقاؿَ،فييا

َ.َ(ّ)"؟!لكافَقدَكفؽ
فبعضػػيـَسػػكتَكاكتفػػىَبعػػرضَأقػػكاؿََ،كأمػػاَغيػػرَىػػذيفَمػػفَالنحػػكييفََ

َلكػػػػػفَ،فػػػػػذكركاَأكثػػػػػرَمػػػػػفَتخػػػػػري َ،التخػػػػػري َفػػػػػ ََكاجتيػػػػػدَاآلخػػػػػرَ،مػػػػػفَسػػػػػبقو
َ(ْ).التخريجاتَلـَتسمـَمفَاالعتراض

 :لقراءةالوجوه في ا -
مخففػػةَمػػفَ"َإفٍَ"َالقػػراءةَالثالثػػةَفتكػػكفَىػػذهَالقػػراءةَليػػاَالكجػػكهَالمػػذككرةَفػػ 

حيػػثََكلػػـَيسػػتبعدهَ،ذكػػرهَابػػفَالحاجػػبَ(ٓ)كليػػاَكجػػوَآخػػرَ،فػػ َقػػراءتيـَالثقيمػػة

                                                           

 .َّٕٖ-َّٖٔ،َصَْ(َالفارس ،َالحجة،َجَُ)
 .َْ(َالطارؽ،َمفَاآلية:َِ)
 .َُٕٔ-ِٔٔ،َصَٓ(َأبكَحياف،َالبحرَالمحيط،َجَّ)
 .َََْٗ-َُْ،َصَٔ(َينظر:َالسميفَالحمب ،َالدرَالمصكف،َجْ)
 (َكىذاَماَييمنا،َألفَ"َلماَ"َعندهَبمعنىَ"َإالَ".َٓ)



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ِِْٕ﴾ 

فََ:منصػػكباَبفعػػؿَمضػػمرَتقػػػديرهَ(كػػالنَ)كيكػػكفََ،نافيػػةَ(إفٍَ)أفَتكػػكفَ"َ:قػػاؿ كا 
فَأعمػػػـَكنحػػػكهَ،أرلَكػػػالنَ ػػػ"كَ،أكَكا   ىن من  خن حنٱُّٱ كقكلػػػوَ،"إالََّ"َ:بمعنػػػىَ"المَّ
لقبكليػاََ؛َمػفَقػراءةَابػفَعػامرىناَكانتَأقػؿَإشػكاالَنَكمفَىاَ؛(ُ)َّجه ين

  .(ِ)ىذاَالكجوَالذمَىكَغيرَمستبعدَذلؾَاالستبعاد"
  :الترجيح

َفييػػػا،َالتكجييػػػاتَتعػػػددتَكالرابعػػػةَ،الثالثػػػةالقػػػراءةََاَسػػػبؽَأفٌَظيػػػرَمٌمػػػ
ػػ)فرفضػػكاَالقػػكؿَبػػ فَتكػػكفََ،بالصػػناعةَالنحكيػػةَكتمسػػؾَجميػػكرَالنحػػكييف َ(المَّ

ََ.منياَالمشددةَكالمخففةَ(إفٍَ)َبعدَ"إالََّ"َبمعنى
فَخرجياَبعػضَالنحػكييفَعمػىَمعنػىَ َ،المشػددة"َإفََّ"َسػكاءَمػ َ(إالََّ)كا 

كمػػػاَذكػػػرَابػػػفََ،المخففػػػةَ"إفٍَ"َأكَمػػػ ،َكالزجػػػاجَ،كالحػػػكف َ،كمػػػاَذىػػػبَالمػػػازن 
فػػػػابفََ،مػػػػ َاالخػػػػتالؼَفػػػػ َالمقػػػػدرَ،ككافقػػػػوَابػػػػفَىشػػػػاـَفػػػػ َالمغنػػػػ َ،الحاجػػػػب

فَأرلَكنحػػػكه ػػػ"َيػػػرلَأفَاألكلػػػىَتقػػػديركابػػػفَىشػػػاـََ،الحاجػػػبَيقػػػدرَكا  َاَيكفػػػكالمَّ
َ(َّ).أنيـَإلىَاآلفَلـَيكفَّكاَكسيكفَّكنياَ:أمَ،"المََّ"َليكافؽَالفعؿَبعدَ؛"أعماليـ

ػػ)َحمػػؿيمنػػ َمػػفََأنػػوَالَكاألرجػػح َ-الرابعػػةَكَالثالثػػةَالقػػراءةَفػػ َ-َ(المَّ
ََ-َ:ماَيم َكيقكمَذلؾَ،(إال)معنىَعمىَ

ػػرَ،فػػ َالشػػاذَمػػاَقػػرئَبػػوَ:أكالَن َأيخى قػػراءةَيَ:منيػػاَ،فقػػدَقػػرلءَأربػػ يَقػػراءاتو
ٍفَكػػؿَ َ(ْ)مػػبتغكأبػػافَبػػفََ،أيبىػػ ٌَ ػػاََ"كا  َتشػػديدَكَ،"رفػػ َ"كػػؿَ بتخفيػػؼَ"َإٍفَ"ََكَ،"لمَّ
ػػا" فَمػػفَكػػؿَإالَليػػكفينيـَكَ،"لىمَّ َ"كا  ََ:األعمػػشَكقػػرأَ،"فػػ َمصػػحؼَأيبىػػ ٌو ٍفَكػػؿ  "كا 

ف بػػدؿَابػػفََ،كػػذلؾَابػػفَمسػػعكدَفػػ َحػػرؼَكىػػ َ،"إال":َبتخفيػػًؼَ"إٍف"َكرفػػ َ"كػػؿَ 

                                                           

 .َْ(َالطارؽ،َمفَاآلية:َُ)
 .ُٕٔ،َصَُ(َابفَالحاجب،َاألمال ،َجِ)
 .َْٓٗ،َصَّ(َابفَىشاـ،َمغن َالمبيب،َجّ)
ىػػػ(،َغايػػةَُُْ(َابػػفَربػػاحَالكػػكف ،َتعمػػـَالقػػراءةَعمػػىَيػػدَعاصػػـَبػػفَأبػػ َالنجػػكد،َ)تَْ)

 .َُُ،َصَُالنياية،َج



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٖ﴾ 

كمػاََ،كىػذاَيػدؿَعمػىَأفَالكممتػيفَفػ َمعنػىَكممػةَكاحػدةَ(،المََّ)بػََ(إالََّ)مسعكدَ
َ(ُ).فيماَمضىَابفَمسعكدذكرَعفَ
فػػالمعنىََمعتبػػر،َ-بالتشػػديدَفييمػا-الزجػػاجَلمقػراءةَالثالثػػةََتكجيػػوَ:انينػثا

ََ.ستساغَكذلؾالذمَأرادهَليسَببعيدَكم
فػػػإذاَكػػػػافََ،أفَالمعنػػػىَيقػػػدـَعمػػػىَالصػػػناعةَالنحكيػػػةَيبػػػدكَلػػػ :َالثنػػػثا

كلكػفَيبحػثَعػفَت كيػؿََ،كخالؼَالصناعةَفػالَيػردَ،اَغيرَفاسدالمعنىَصحيحَن
ََ.الصناعةَماَتقتضيوَكَ،يجم َبيفَصحةَالمعنى

َ،"َالمؤكػػدةَمخففػػةَأكَمشػػددة:َيمكػػفَالقػػكؿَبػػ فَالتنػػاقضَبػػيفَ"إفارابعنػػ
ػػػا"غيػػػرَكاقػػػ َ فَحممػػػتَعمػػػىَ"إالَ؛مػػػ َ"لمَّ لكػػػفَيمكػػػفََ"َفػػػ َاالسػػػتثناءألنيػػػاَكا 

ََ."تصاصياَبيذاَالتركيبَكحدىاَدكفَ"إالاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٔٔ،َصَٓ(َينظر:َأبكَحياف،َالبحرَالمحيط،َجَُ)َ



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ِِْٗ﴾ 

 امةاخل
تكصػػمتَالدراسػػةَإلػػىََعػػرضَتنػػاكؿَالنحػػكييفَلػػػ"لمَّا"َاالسػػتثنائيةكبعػػدَ
ََ:جممياَفيماَي ت عدةَنتائ َأ
بعػدَقسػـََ-َكالمغكييفَعندَجميكرَالنحكييفَ"إالََّا"َبمعنىَ"لمََّتردَ"َ:أوًل 

ػػػَ:مػػػفَنحػػػكَبمػػػاَكردَعػػػفَالعػػػربَفػػػ َذلػػػؾَمستشػػػيديفَ-الطمػػػب َانشػػػدتؾَهللاَلمَّ
َ.َفعمتَكذاإالَََّ:بمعنىَ،فعمتَكذا

َالمكضػ َأمػاَ،الخميػؿَكسػيبكيوالمشيكرَعنػدََاألكؿَىكَالمكض َ:ثانًيا
فمػـَينقػؿَعنيمػاَقػكؿَصػريحََ-"َالنافيػةاالسػتثناءَبػػَ"لمػا"َبعػدَ"إفَكىكَ-الثان َ

ََ.فيو
َ،كمػػػاَأشػػػبيوَ،نشػػػدتؾَكسػػػ لتؾَ:نحػػػكَجػػػكازَحػػػذؼَفعػػػؿَالطمػػػبَ:الثًثثثثا

ََ.َصنعتَكذانشدتؾَهللاَإالَََّ:اَصنعتَكذاَأمباَلمَََّ:فيقاؿ
َ"إالََّا"َمعنػىَ"لمََّ"َةكالنحكييفَحكؿَإفادكق َالخالؼَبيفَالمغكييفََ:رابًعا

َالمخففػة"ََ"َالمشػددةَبعػدَ"َإفٍَا"َلمَّػَفمػـَيعػرؼَالكسػائ َتكجيػوَ،"َالنافيػةإفٍَ"َبعد
ككػػػافََ،(ُ) َّ  زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ–تعػػػالىََ–فػػػ َنحػػػكَقكلػػػوَ
كأثبتيػػػػاَكثيػػػػرَمػػػػفََ،كجعػػػػؿَالمػػػػازن َأصػػػػؿَالمشػػػػددةَالمخففػػػػةَ،يقػػػػرأَبػػػػالتخفيؼ

َ،كابػػػػفَخالكيػػػػوَ،كالزمخشػػػػرمَ،كالنحػػػػاسَ،الزجػػػػاجَ:مػػػػنيـَ،النحػػػػكييفَكالمغػػػػكييف
 .كغيرىـَكابفَعطيةَ،كالفارس 

دلػػػيالَيقػػػكمََالمعادلػػػةَبػػػيفَالقػػػراءتيفَكالمفسػػػركفَاتخػػػذَالنحػػػاةَ:خامًسثثثا
فػ َكمػاََ،"َالنافيةَف َبعػضَالشػكاىدإفٍَ"َبعدَ"إالََّا"َعمىَمعنىَ"لمََّ"َبداللةَالقكؿ

ََ.-ضَ–قراءةَالصحاب َابفَمسعكدَ
كأبػػػ ََ،كالفارسػػػ َ،كاألخفػػػشَ،اجتيػػػدَبعػػػضَالنحػػػكييفَكػػػالفراءَ:سادًسثثثا

ػػػكجييػػػاتَأخػػػرلَبحيػػػثَالَتكػػػكفَفييػػػاَ"تَفػػػ َتكجيػػػوَالشػػػكاىدَالقرآنيػػػةَحيػػػاف ا"َلمَّ
ََ."لقكؿَبإفادتياَمعنىَاالستثناءَكػ"إالم َإقرارىـَأفَذلؾَالَيمن َاَ،إال"بمعنىَ"

                                                           

 .َِّ(َيس،َمفَاآلية:َُ)َ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِّْ﴾ 

َ–سػػكرةَىػػكدَ"َمػػفَآيػػةَالًَّكيػػأجمػػ َالقػػراءَالسػػبعةَعمػػىَنصػػبَ"َ:سثثابًعا
يفَمنيػاَتػكافَالتكجيػوَفػ َاثنَ،فتصكرَف َقراءاتيـَأرب َقراءاتَ–السالـََعميو
ََ.يفَعسيرَعمىَالنحاةتاثنكف ََ،ابينَن

ػػظيػػرَمػػفَالبحػػثَأفَكركدَ"َ:ثامًنثثا فػػ ََاف"َقميػػؿَالػػدكَرإالََّا"َبمعنػػىَ"لمَّ
َََ.كالـَالعرب

َاطػػرادَحمػػؿَ:تاسثثًعا فكػػـََ،االسػػتثناء"َفػػ َإالََّ"لٌمػػا"َعمػػىَمعنػػىَ"َالَيمػػـز
َبتركيب ََ.ماَأشبيوَدكفَمفَش ءَخيصَّ

 أهم التىصيات
ػػػاَاالقتصػػػارَفػػػ  - َ،كردَعػػػفَالعػػػربَفػػػ َذلػػػؾَمػػػاَ"َعمػػػىاالسػػػتثناءَبػػػػَ"لمَّ

 .كليسَعمىَاإلطالؽ
 َ.كالثان َ،عندَأصحابَالرأمَاألكؿَ"االستثناءَبػَ"لمَّاَمراعاةَشركطَ -
لشػػػػدةََ؛منفػػػػردةَدقيقػػػػةدراسػػػػةَالقػػػػراءاتَالقرآنيػػػػةَلػػػػبعضَاآليػػػػاتَدراسػػػػةَ -

َ-َكلكثػػرةَالتكجييػػاتَالتػػ َدارتَحكليػػاَك يػػةَسػػكرةَىػػكدَالحاجػػةَلػػذلؾ
-.َ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ُِّْ﴾ 

 املصادر واملراجع
/َىػدلَمحمػكدَدَحتػَ،إعػرابَالقػرآفَ،سعيدَبفَمسعدةَالحسفَأبكَ،األخفش .ُ

 .ـََُٗٗ-ىػََُُُْطَأكلىََ،القاىرةَ،مكتبةَالخانج َ،قراعة
َإبػػراىيـَاألسػػتاذَتػػحَ،المغػػةَتيػػذيب،َأحمػػدَبػػفَمحمػػدَمنصػػكرَأبػػكَ،األزىػػرم .ِ

 .ـَُٕٔٗالعربَسجؿَمطاب َ،العرب َالكاتبَدارَ،اإلبيارم
َطَ،البفَىشاـَاألنصارمَحاشيتوَعمىَمغن َالمبيبَ،الشيخَمحمدَ،األمير .ّ

 َ.د،َفَ،دارَإحياءَالكتبَالعربيةَ،الحمب 
مسػػائؿَاإلنصػػاؼَفػػ ََ،البركػػاتَأبػػكَعبػػدَالػػرحمفَبػػفَمحمػػدَ،ابػػفَاألنبػػارم .ْ

محمػػدَمحيػػ َالػػديفَعبػػدََ،تػػحَ،الخػػالؼَبػػيفَالنحػػكييفَالبصػػرييفَكالكػػكفييف
 َ.ـََِِطَدارَالفكرََ،الحميد

َإعػرابَغريػبَف َالبيافَ،البركاتَأبكَمحمدَبفَالرحمفَعبدَ،األنبارمَابف .ٓ
َالعامػػػةَالمصػػػريةَالييئػػػةَطَ،يفكآخػػػَرَطػػػوَالحميػػػدَعبػػػدَطػػػو/َدَتػػػحَ،القػػػرآف
 .ـََُٖٗ-َقَََُْلمكتاب

/َدَ،تػػػحَ،اإليضػػػاحَشػػػرحَفػػػ َالمقتصػػػدَ،القػػػاىرَعبػػػدَبكػػػرَأبػػػكَ،الجرجػػػان  .ٔ
َ،الرشػػػػيدَدارَ،العراقيػػػػةَالثقافػػػػةَدارَمنشػػػػكراتََُطَ،المرجػػػػافَبحػػػػرَكػػػػاظـ
 .ََـُِٖٗ

َ،تػػػػػػحَ،القػػػػػػراءَطبقػػػػػػاتَفػػػػػػ َالنيايػػػػػػةَغايػػػػػػةَ،الػػػػػػديفَشػػػػػػمسَ،الجػػػػػػزرمَابػػػػػػف .ٕ
َ.ََـَََِٔ،لبنافَ-َبيركتَ-َالعمميةَالكتبَدارَ،أكلىَطَ،برجستراسر

َعبػػدَأحمػػدَتَ،العربيػػةَكصػػحاحَالمغػػةَتػػاج،َحمػػادَبػػفَإسػػماعيؿَ،الجػػكىرم .ٖ
َ-َقََُْْالثالثػػػةَطَ،لبنػػػافَ،بيػػػركتَلمماليػػػيفَالعمػػػـَدارَ،عطػػػارَالغفػػػكر
 .ـُْٖٗ

/َفخػرَصػالحَدراسةَكتحقيؽَدَ،األمال َ،أبكَعمركَعثمافَ،ابفَالحاجب .ٗ
 َ.تَ.دَ،عمافَ-دارَعمارَ،بيركتَ-دارَالجيؿََطَ،سميمافَقدارة



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِّْ﴾ 

َكػػػػالـَمػػػػفَالضػػػػربَارتشػػػػاؼ،َاألندلسػػػػ َيكسػػػػؼَبػػػػفَمحمػػػػد،َحيػػػػافَأبػػػػك .َُ
َأكلػػػػػىَطَالقػػػػػاىرة،َالخػػػػػانج َمكتبػػػػػة،َمحمػػػػػدَعثمػػػػػافَرجػػػػػبَتػػػػػح،َالعػػػػػرب
 .ـَُٖٗٗ-َىػُُْٖ

َمػػػفَسػػػكرةَثالثػػػيفَإعراب،حمػػػدافَبػػػفَأحمػػػدَبػػػفَالحسػػػيفَ،خالكيػػػوَابػػػف .ُُ
َ.ـَُٖٓٗلبنافَ-َبيركتَاليالؿَدارَط،َالقرآف

َتػحَ،السػب َالقػراءاتَفػ َالحجػةَ،حمػدافَبػفَأحمدَبفَالحسيف،خالكيوَابف .ُِ
 َ.ـَُٕٗٗ-َىػَُّٗٗالثالثةَطَالشركؽَدارَ،مكـرَسالـَالعاؿَعبد/ََد
مكتبػػػػةََ،النحػػػػكَالعربػػػػ َأبكابػػػػوَكمسػػػػائموَ،دَمحمػػػػكدَمحمػػػػكدَ.أَ،الػػػػدرين َ.َُّ

ََ.ـَََُِٓ-ىػَُّْٔطَأكلىََ،المتنب 
تحََ،سيرَأعالـَالنبالءَ،شمسَالديفَمحمدَبفَأحمدَبفَعثمافَ،الذىب َ.َُْ

ََ.ـَُٔٗٗ-ىػَُُْٕالحاديةَعشرََطَ،كآخريفشعيبَاألرنؤكطَ
َ.دراسػةَكتحقيػؽَدَ،شػرحَالكافيػةَ،محمدَبفَالحسفَاإلستراباذمَ،الرض َ.َُٓ

جامعػةَاإلمػاـََ،طَدارَالثقافػةَكالنشػرَ،حسفَبفَمحمػدَبػفَإبػراىيـَالحفظػ 
ََ.ـَُّٗٗ-ىػَُُْْأكلىََطَ،محمدَبفَسعكدَاإلسالمية

ائػػتالؼَالنصػػرةَفػػ َاخػػتالؼَنحػػاةََ،عبػػدَالمطيػػؼَبػػفَأبػػ َبكػػرَ،الزبيػػدمَ.َُٔ
َطَأكلػػػػػىَ،بيػػػػػركتَ،عػػػػػالـَالكتػػػػػبَ،طػػػػػارؽَالجنػػػػػاب َحتػػػػػَ،الككفػػػػػةَكالبصػػػػػرة

َ .قَُْٕ
شػرحَكتػحََمعان َالقػرآفَكا عرابػو،َ،أبكَإسحاؽَبفَإبراىيـَالسرم،َالزجاجَ.َُٕ

َ-ىػػػََُْٖأكلػػىََطَ،بيػػركتَ،عػػالـَالكتػػبَ،دَ/َعبػػدَالجميػػؿَعبػػدهَشػػمب 
َ.ـُٖٖٗ

َ،مػػػػػايكَ،دارَالعمػػػػػـَلمماليػػػػػيف،ََُٓطَ،األعػػػػػالـَ،خيػػػػػرَالػػػػػديفَ،الزركمػػػػػ َ.َُٖ
ََََِِ.َ 

تػػػػحََ،الكشػػػػاؼَ،محمػػػػكدَبػػػػفَعمػػػػرَالزمخشػػػػرمَأبػػػػكَالقاسػػػػـَ،الزمخشػػػػرمَ.ََُٗ
أكلػػػػػىََطَ،مكتبػػػػػةَالعبيكػػػػػافَ،يفالشػػػػػيخَعػػػػػادؿَأحمػػػػػدَعبػػػػػدَالمكجػػػػػكدَكآخػػػػػَر

ََ.ـَُٖٗٗ-َقُُْٖ



 االستثنائية وشواهدها السامعية  )تأصيٌل وحتليٌل( "ملَّا "عن 

﴿ِّّْ﴾ 

الػػػدرَالمصػػػكفَفػػػ َعمػػػكَـَالكتػػػابََ،بػػػفَيكسػػػؼَأحمػػػدَ،السػػػميفَالحمبػػػ َ.ََِ
مطبكعػػػاتَمجمػػػ َالمغػػػةَالعربيػػػةََ،تػػػحَدَأحمػػػدَبػػػفَمحمػػػدَالخػػػراطَ،المكنػػػكف
َََ.تَ،دَ،بدمشؽ

عبػػدََتػػحَكشػػرحَ،الكتػػابَ،بشػػرَعمػػركَبػػفَعثمػػافَبػػفَقنبػػرَأبػػكَ،سػػيبكيوَ.َُِ
َ-ىػػػػََََُْٖطَالثالثػػػةَ،مكتبػػػةَالخػػػانج َبالقػػػاىرةَ،السػػػالـَمحمػػػدَىػػػاركف

ََ.ـُٖٖٗ
َ،شػرحَشػكاىدَالمغنػ َ،جالؿَالػديفَعبػدَالػرحمفَبػفَأبػ َبكػرَ،السيكط َ.َِِ

َ،دَ،مطبكعػاتَلجنػةَالتػراثَالعربػ َ،محمدَمحمكدَالشنقيط َتعميؽَكتذييؿ
ََ.ت
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أنػػػكاعَ"َلمػػػاَ"َكمعانييػػػاَفػػػ َضػػػكءَتفسػػػيرََ،نػػػزارَعطػػػاَهللاَأحمػػػدَ،صػػػالحَ.َِْ
َالشػػػػػريعةَكالقػػػػػانكفَ،القػػػػػرآفَلمزمخشػػػػػرم َ،ُْاألردفَمػػػػػ ََ،دراسػػػػػاتَعمػػػػػـك

ََ(.َدارَالمنظكمة)َـَََُِْ،ّممحؽ
المحػػررَالػػكجيزََ،أبػػكَمحمػػدَعبػػدَالحػػؽَبػػفَغالػػبَاألندلسػػ َ،بػػفَعطيػػةاَ.َِٓ

طَدارََ،تػػػحَعبػػػدَالسػػػالـَعبػػػدَالشػػػاف َمحمػػػدَ،تفسػػػيرَالكتػػػابَالعزيػػػزَفػػػ 
ََ.ـَََُِ-ىػَُِِْأكلىََطَ،لبنافَ-بيركتََالكتبَالعممية

َالحجػةَ،الحسفَبػفَأحمػدَبػفَعبػدَالغفػارَبػفَسػميمافَ،أبكَعم َالفارس َ.َِٔ
طََ،دارَالمػػ مكفَلمتػػراثَ،بػػدرَالػػديفَقيػػكج َكمػػفَمعػػوَتػػحَ،لمقػػراءَالسػػبعة

ََ.ـَُٗٗٗ-ىػََُُْٗأكلىَ
المسػائؿََ،الحسفَبفَأحمدَبفَعبدَالغفارَبفَسميمافَ،أبكَعم َالفارس َ.َِٕ

صػػػػػػالحَالػػػػػػديفَعبػػػػػػدَهللاََ،دراسػػػػػػةَكتػػػػػػحَ،المشػػػػػػكمةَالمعركفػػػػػػةَبالبغػػػػػػداديات
ََ.بغدادَ،مطبعةَالعان َ،السنكاكم
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﴿ِّْْ﴾ 

بيػركت،َطََ،عػالـَالكتػبَ،معان َالقرآفَ،أبكَزكرياَيحيىَبفَزيادَ،الفراءَ.َِٖ
ََ.ـَُّٖٗ-ىػََُّْالثالثةَ

تػػػحَالسػػػيدَأحمػػػدََ،ت كيػػػؿَمشػػػكؿَالقػػػرآفَ،عبػػػدَهللاَبػػػفَمسػػػمـَ،ابػػػفَقتيبػػػةَ.َِٗ
ََ.ـَُّٕٗ-ىػَُّّٗالثانيةََطَ،مكتبةَابفَقتيبةَ،صقر

رصػؼَالمبػان َفػ َشػرحَحػركؼَالمعػان ََ،أحمدَبفَعبػدَالنػكرَ،المالق َ َ.ََّ
ََ.تَ،دَ،المغةَالعربيةَبدمشؽمطبكعاتَمجم ََ،أحمدَمحمدَالخراطَ،تح

الجنىَالػدان َفػ َحػركؼََ،أبكَمحمدَبدرَالديفَحسفَبفَقاسـَ،المرادمَ.َُّ
لبنػافََ-بيػركتََ-دارَالكتػبَالعمميػةََطَ،فخػرَالػديفَقبػاكةَدَتػحَ،المعان 
َ.ـَُِٗٗ-َقُُّْ

ٌمػػكشَ)كحٌمػػكشَىػػ َتصػػغيرَمحمػػدََأبػػكَمحمػػدَ،بػػفَأبػػ َطالػػبَمكػػ َ َ.َِّ حى
عػػفَكجػػكهَالقػػراءاتََالكشػػؼَ،محمػػدَبػػفَمختػػارَالقيسػػ عنػػدَالمغاربػػة(َبػػفَ

مطبكعػػػاتَمجمػػػ ََ،محيػػػ َالػػػديفَرمضػػػافَ.دَتػػػحَ،السػػػب َكعمميػػػاَكحججيػػػا
ََ.ـَُْٕٗ-ىػََُّْٗ،المغةَالعربيةَبدمشؽ

تحَزىيرََ،إعرابَالقرآفَ،جعفرَأحمدَبفَمحمدَبفَإسماعيؿَأبكَ،النحاس.َّّ
طَالثالثػػػةََ–مكتبػػػةَالنيضػػػةَالعربيػػػةََ،بيػػػركتَطَعػػػالـَالكتػػػبَ،غػػػازمَزاىػػػد

ََ.ـَُٖٖٗ-ىػَََُْٗ
مغنػ ََ،محمدَبفَعبػدَهللاَجمػاؿَالػديفَبػفَيكسػؼَ،ابفَىشاـَاألنصارمَ.َّْ

َ،تػػحَكشػػرحَدَ/َعبػػدَالمطيػػؼَمحمػػدَالخطيػػبَالمبيػػبَعػػفَكتػػبَاألعاريػػب
ََ.ـََََِ-َقُُِْالككيتََ،طَأكلىَ.السمسمةَالتراثية

َ،شػػػرحَالمفصػػػؿَ،بػػػفَعمػػػ َبػػػفَيعػػػيشَيعػػػيشَمكفػػػؽَالػػػديفَ،ابػػػفَيعػػػيشَ.َّٓ
ََ.تَ،دَ،القاىرةَ،مطبعةَالمنيريةَ،لمزمخشرم
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