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  املقاالت واآلراء
  صفحة لغة

  

  دراسة حتليلية: املتبوعة بِفعل) إالّ( األداة -١ 
  

  )∗(مكي احلسين. د
  

حضر : يأيت بعد األداة اسم، حنو) إالّ(يف تراكيب االستتثناء بـ 
  .الطالب إال سعيدا

  : فنميز حالتنياحلصرأما يف تراكيب 
  :لهاقب ويكون الكالم اسٌم) إالّ( يلي األداة -أوالً
   ].١٤٤: آل عمران ٣[  رسولٌ الَّوما محمد إِ:  امسا منفيا، حنو-١
ِا إالَّإِنْ أَنبِنيم يرذن ] ١١٥ :الشعراء ٢٦(.  

        رحمةً للْعالَمنيالَّ وما أَرسلْناك إِ:  فعالً ماضيا منفيا، حنو-٢
  ].١٠٧:نبياءألا٢١[

      اللَّهالَّوما يعلَم تأْوِيلَه إِ: رعا منفيا، حنو فعالً مضا- ٣
  ].٧ :آل عمران ٣[

  : هوفعلٌ) إالّ( األداة يلي - ثانًيا
  : منفي، حنوماض ويتقدمها فعل ماض، فعل -١

                                                           
  . عضو جممع اللغة العربية)∗(
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 امَسلَْناوبِيٍّ إِالَّأَرن نم ةيي قَراأََخذَْنا  فرالضاِء وأْسا بِالْبلَهأَه  ملَّهِء لَع
  ].٩٤:ألعرافا٧ [يضرعونَ
 امَسلَْناويرٍ إِالَّأَرذن نم ةيي قَرقَالَ  ف بِه ملْتسا أُرا بِما إِنفُوهرتم 
  .]٣٤:سبأ٣٤[كَافرونَ

  ...قال/ أخذنا... كلّما أرسلنا: ، كأنه قيلالتكرارنرى أن بنية اآليتني تفيد 
، والبّد تفيد التكرار تدخل على الفعل املاضي و)كلما(أن ومن املعلوم 

  .هلا من جوابٍ فعله ماضٍ أيضا
  : منفي، حنومضارع، ويتقدمها فعل ماض فعل -٢
 اميهِمإِالََّيأْت ثدحم هِمبر نكْرٍ مذ نَتَمُعوُه  مونَاسبلْعي مهو      

  .انظر احلاشية د]. ٢:نبياءألا٢١[
 الثَلٍ إِالََّيأُْتوَنَكوفِْسرياًجِئَْناَك  بِمت نسأَحو قبِالْح ] ٣٣:الفرقان٢٥.[  
َّولٍ إِالسر نم يهِمأْتا يزِئُونَكَاُنوا مهتسي بِه ]٣٠من اآلية: يس٣٦.[ 

  ].انظر احلاشية ز[
  .هنا أيضا نرى أن بنية اآليات تفيد التكرار

  :أما يف اآليات
... الالً إِالََّيَنالُونَويوٍّ ندع نَب  مكُتحاللٌ صمع بِه ملَه  ]التوبة٩ :
  ].١٢٠من اآلية
 القُونَوفال ُينةً وال كَبِريةً وريغفَقَةً صياً إِالََّيقْطَُعونَ نادَب  وكُت 
ملَه...]١٢١من اآلية: التوبة٩.[  
... الَملُونَوَتعلٍ إِالَّ ممع ا نوداًكُنهش كُملَيع ] ٦١: يونس١٠.[  

  .فاملضارع يفيد احلال واالستقبال، واملاضي يفيد قطعية وقوع احلدث
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 ،]٥٤: هود١١[... بعض آلهتنا بِسوٍءاعَترَاَك  إِالََّنقُولُإِنْ : وأما يف اآلية
  .دث قد مضى وانقضىفاملضارع يفيد احلال، واملاضي يفيد أن زمن احل

  : منفي، حنوماض دخلت عليه الم التعليل، ويسبقها فعل  مضارع فعل-٣
 امَسلَْناوولٍ إِالَّأَرسر نُيطَاَع  ملاللَّه بِإِذْن  ]٦٤: النساء٤.[  
 امُرواوُبُدوا  إِالَّأُمَيعلاللَّه  ]املضارع يفيد االستمرار]. ٥: البينة٩٨.  
  :منفي، حنو ماض فعل  ويسبقهاضارعم فعل -٤
 امَسلَْناوولٍ إِالَّأَرسر نم كلقَب ني  مإِالَُّنوح ال إِلَه هأَن هإِلَي وندبا فَاعأَن  

  ].انظر احلاشية و]. [٢٥:نبياءألا٢١[
  : يف اآلية-٥
...َا َوَيقُولُوننلَتيا وابِ ِـَمال يتذَا الْكُرال ُيَغهةً إِالَّادال كَبِريةً وريغص  
  ].٤٩: الكهف١٨[ ...أَحَصاَها

 موضع احلاليف ) ال يغادر(ومجلة . يوم القيامة: لالستقبال) يقولون(املضارع 
 كما يقول اإلمام الطاهر بن عاشور يف تفسريه -ألا ) حال ارمني يوم القيامة(
ما ( مبالزمة احلال لنحو ستعمالوقد جرى اال؛ )ما لِـ( جاءت يف التركيب -
ل وما لَك ال تفعل: فيقال) لَكفْعت وهلذا جاء يف اآلية . ما لَكال يغادر ومل ،

  ).أحصاها(أي ما يفيد املاضي، كما يفيده ) ما غادر(أو ) مل يغادر(يقل 
والالم هنا لالختصاص، فهي من الم اجلَر اليت تكون مكسورة مع األمساء 

وقد تبّين يل أن هذا التركيب ). لي(ةً مع الضمائر إالّ مع ياء املتكلم ومفتوح
  : مرة، منها١٢ورد يف التنـزيل العزيز 

 ِولسذَا الرهالَيأْكُلُمامالطَّع ... ]٧: الفرقان ٢٥.[  
 ال ا لَكامَتأَْمنفوسلَى يع ...]١١: يوسف١٢.[  
 ال ا لَكُمُجونَملََّترقَاراً لو ه] ١٣:نوح٧١.[  
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َأ ا لَكُممقُوا الَّوفُتنبِيلِ اللَّهي سف ]١٠:احلديد٥٧.[  
  !األفعال كلها يف صيغة املضارع

فيفيد أن زمن وقوع احلدث مضى، وأن ) أحصاها(أما املاضي 
  ! تحقَّقاإلحصاء

  .أي إن هذا الكتاب ال يترك شيئًا غري محصى
  :فعل، وال يسبقها فعل، حنو) إالّ( يلي األداة :ثالثًا
ِإ متونَالَّإِنْ أَنبكْذت ]؛ ]١٥: يس٣٦َّإِال ةأُم نإِنْ ما ويهال فخ 
يرذن]٢٤: فاطر ٣٥[  

  :مالحظة
تفيد االستغراق ] ٥ -١الفقرات [)) ثانيا((تراكيب احلصر الواردة يف 

  .واإلحاطة والشمول
  :احلواشي

  :مما تفيده صيغة الفعل املاضي
  . مضّي زمن وقوع احلَدث-أ

  . قطعية وقوع احلدث–ب 
الذي هو ( معىن املضارع -ج

وذلك ) للحال واالستقبال غالبا
  ):السياق مثالً(بقرينة 
نحـَوى أَصـَادنالْج ـاب ة

  أَصحاب النارِ
 ]٤٤: ألعرافا[ 

  :مما تفيده صيغة الفعل املضارع
  .واالستمرار) االعتياد (التكرار -د
  . احلال واالستقبال غالبا-ه
استحضارا للصورة اليت وقـع   : املاضي -و

 إِذْ...:عليها احلَدث، متكينا هلا يف النفس     
ـة [هـلصاحبِ ولُـيقُ  إِذْ ؛]٤٠:التوب

كتي أُخشمت]٤٠:طه[  
) كان( إذا كانت مسبوقة بـ-ز

 .زمنٍ ماضٍ يف تكرار احلدثتفيد 
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لالستثناء املتصل أو املنقطع، ) إالّ( تراكيب أخرى اسُتعملت فيها األداة -٢
  . أو للَحصر، أو متبوعةً مببتدأ، أو جبار وجمرور، أو مبا ميكن َسبكه مصدًرا مؤوالً

للناسِ  يكُونَ الَّوحيثُما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَ...:  قال تعاىل-
  ].١٥٠:البقرة٢[... الَّذين ظَلَموا منهم فَال تخشوهم واخشونِيإالَّعلَيكُم حجةٌ 

ال يكون ألحد عليكم كالم إال : ... هنا لالستثناء املتصل، ألن املعىن) إال(
  ...كالم هؤالء فال ختشوهم

-... هدنع فَعشي يذَا الَّذ نإِالَّمبِإِذْنِه ]أي ال شفاعة ] ٢٥٥: البقرة ٢
  .عنده إال بإذنه
 - ...ًغَدا كلٌ ذَلي فَاعٍء إِنيشل قُولَنال تإِالَّ واَء اللَّهشأَنْ ي  

  ].٢٤ و٢٣: الكهف١٨[
  . إن شاء اهللا: إالّ متلَبسا مبشيئة اهللا تعاىل، بأنْ تقول: ...أي
 -...يهِمكَانَ ف ةٌ لَوهاإِالَّا آلتدلَفَس اللَّه  ]٢٢: نبياءألا ٢١.[  

لو كان فيهما آهلةٌ متعددة موصوفة بأا : هنا للوصف مبعىن غري، أي) إال(
كما يقول (والوصف هنا مؤكِّد صاحل لإلسقاط . غري اِهللا الواحد لفسدتا
  .لو كان فيهما آلهةٌ لفسدتا: ؛ إذ املعىن)صاحب مغين اللبيب

  )!غري اِهللا(مضاف إليه : مرفوع لفظًا، جمرور حمال) اُهللا(لفظ اجلاللة و
 -... اا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومحرأْفَةً ور وهعبات يني قُلُوبِ الَّذا فلْنعجو 

 هِملَيا عاهنبإِالَّكَتاللَّه انواَء رِضغتاب ...] ٢٧: احلديد ٥٧.[  
ما أمرناهم ا، : واملعىن). لكن(هنا لالستثناء املنقطع، وهي مبعىن ) إال(

  .لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اهللا
- ... ى ثَالثَةوجن نكُونُ ما يإْالَّ ممهابِعر وه ... ]ادلة٥٨٧: ا.[  
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: يف اآلية) هو. (ال يتناجى ثالثة إال يكون هو رابعهم: هنا للحصر) إال(
حني يتناجى ثالثة : والتركيب بال حصر. ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ

  .يكون هو رابعهم
-  َونذْكُرا يمإالَّو اَء اللَّهشأَنْ ي ]ل منهم ]. ٥٦: ثراملّد ٧٤أي ال حيص

  .ذكْر إال يف حال مشيئة اهللا تعاىل
- اشا تماَء اللَّإِالََّ ونؤوشأَنْ ي  ه ]شيئتهم ]. ٣٠: نسانإلا ٧٦د مقي

  .مبشيئة اهللا تعاىل
- ٍيمذَابٍ أَلبِع مهرشالَّإِ فَب رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ 

رغَيوننمم ]٢٥و٢٤ :االنشقاق ٨٤.[  
  ...لكن الذين آمنوا): لكن(هنا لالستثناء املنقطع، وهي مبعىن ) إال(
  .اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ أو يف حمل نصب على االستثناء) والذين(
 ةيقَر نا ملَكْنا أَهمالَّإِولُومعم ابتا كلَهو ]١٥احل٤:رج[  
كلُّ قرية أهلكها اهللا كان هلا كتاب أقام : هنا للحصر؛ واملعىن) إال(

  .احلُجة عليها
  .حال من قرية: اليةمجلةٌ ح) وهلا كتاب(مجلة 

اللهم ال تدع يل ذَنبا إالّ غَفَرته، وال هما إالّ :  جاء يف الدعاء املأثور-
  .يف صيغة اخلرب ثقةً باالستجابة) إالّ(هنا أُخرِج الكالم بعد ... فَرجته، و
  ...ة، واللهم اجعلْ ذنويب كلَّها مغفُورة، ومهومي كلَّها مفرج: واملعىن

ألا أَفْردت كلَّ ذَنبٍ من الذنوب : بيد أن صيغة الدعاء أبلغُ وآكَد
  ...على حدته...) و(، )وكل همٍّ من اهلُموم(

  : أخريا، جاء عند العرب قولُهم-
  ...أنشدك باهللا إالّ فعلت كذا وكذا/ ناشدتك باهللا/ نشدتك باهللا

  ... إالّ فعلت كذا وكذاأستحلفُك باهللا/ سألتك باهللا: أي


