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  ) إال(مذاهب العلماء يف االبتداء بـ

  يف االستثنـاء املنقطع 

  
  أعده

  محمد عبد اهللا الوائلي
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  مقدمة

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  . أجمعین

  : وبعد
، فإن من أھم المسائل في الوقف واالبتداء التي تحتاج إلى دراسة تفصیلیة دقیقة

في االستثناء المنقطع، ) إال(وتتبع ألقوال العلماء األوائل فیھا، ھي مسألة االبتداء بـ
 في دراسة وبحث ھذه المسألة، وقد وسمت ھذا البحث -بعون اهللا وقوتھ-وسأشرع 

  :في االستثناء المنقطع، وفیھ مبحثان) إال(مذاھب العلماء في االبتداء بـ: بعنوان
  : معناه وإعرابھ، وفیھ ثالثة مطالب: االستثناء: المبحث األول
  .إعراب المستثنى: المطلب األول

  .معنى االستثناء المنقطع:            المطلب الثاني
  .إعراب المستثنى المنقطع:           المطلب الثالث
  .في االستثناء المنقطع) إال(مذاھب العلماء في االبتداء بـ:           المبحث الثاني
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  ولاملبحث األ

  :معناه وإعرابه: االستثناء

  اطب اول

راب اإ   

  : إن المستثنى على أربعة أقسام
واجب النصب، وھو المستثنى من الموجب والمقدَّم والمكرر : القسم األول

). ما عد(، و)ما خال(، و)لیس(، و)ال یكون(والمنقطع عند الحجاز مطلًقا، والواقع بعد 
ما : والمكرر نحو. ما قام إال زیًدا القوُم: والمقدم نحو. وم إال زیًداقام الق: فالموجب نحو

) ال یكون(والواقع بعد . قام القوُم إال حماًرا: والمنقطع نحو. قام أحٌد إال زیًدا إال عمًرا
: نحو) ما خال(وبعد . زیًدا لیس قام القوُم: نحو) لیس(وبعد . قام القوُمالیكونزیًدا: نحو

  .قام القوُم ما عدا زیًدا: نحو) ما عدا(وبعد . الزیًداقام القوُمما خ
  ).َسواء(و )ُسوى(و )ِسوى(و)غیر( واجب الجر، وھو المستثنىبـ: القسم الثاني
  .جائز فیھ النصب والجر، وھو المستثنىبعداوخالوحاشا: القسم الثالث
تثنى من جائز فیھ النصب والبدل مما قبلھ والمختار البدل، وھو المس: القسم الرابع

  .)١(]٦٦: النساء [}جهحنخنمنىنين{: غیر الموجب، نحو

لنحا" وإنما جاز البدل بعد النفي دون اإلیجاب؛ ألن شأن البدل أن یحل محل  :قال 
صح، ) القوُم(مقام ) زیًدا(، لو حاولت أن تقیم )ما قام القوُم إال زیٌد: (المبدل، وإذا قلت

، ثم )قام القوُم إال زیٌد: (ذر ذلك، لو قلتوفي اإلیجاب یتع). ما قام إال زیٌد: (فتقول
  ). ٢"(، لم یكن كالًما عربًیا، فلذلك امتنع البدل مع اإلیجاب)قام إال زیٌد: (حاولت أن تقول

، )ِإلَّا(، وقد ذكر ابن ھشام أحوال )إال(والذي یھمنا في بحثنا ھو دراسة االستثناء بـ
  : فذكر لھا أربعة أوجھ

وانتصاب ، ]٢٤٩:البقرة[}ٌٍّّييٰذٰرٰى{:اء، نحوأن تكون لالستثن: أحدھا

: النساء[}جهحنخنمنىنين{: ونحو.ما بعدھا في ھذه اآلیة ونحوھا بھا على الصحیح

  .وارتفاع ما بعدھا في ھذه اآلیة ونحوھا على أنھ بدل بعض من كل عند البصریین،]٦٦

                                                           

، االس��تغناء ف��ي ٢٥ص: ، الكافی��ة ف��ي عل��م النح��و ٩٩-٩٦ص: المف��صل ف��ي ص��نعة اإلع��راب : ینظ��ر)١(
 .١/٢٧٤: صون، الدر الم٧٠ و٦٧ص: االستثناء

 .٨٠ص: االستغناء في االستثناء)٢(
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 :،نحو قولھ تعالى)غیر(أن تكون صفة بمنزلة : الثاني

ھذه أن تكون ) إال(فال یجوز في  ،]٢٢:األنبیاء[} حضحسخسمسحصخصمصجض{

لو كان فیھما آلھة لیس فیھم اهللا لفسدتا، : لالستثناء من جھة المعنى، إذ التقدیر حینئذ
وذلك یقتضي بمفھومھ أنھ لو كان فیھما آلھة فیھم اهللا لم تفسدا، ولیس ذلك المراد، وال 

 یصح االستثناء منھ، من جھة اللفظ؛ ألن آلھة جمع منكر في اإلثبات، فال عموم لھ، فال
  .قام رجال إال زیًدا، لم یصح اتفاًقا: فلو قلت

ذكره . أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشـریك في اللفظ والمعنى: الثالث
 :األخفش والفراء وأبو عبیدة، وجعلوا منھ قولھ تعالى

: ، وقولھ]١٥٠:البقرة[} مينيىيييجئحئخئمئهئ{

، ]١١-١٠:النمل[} جحمحجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظ{

  .وتأولھما الجمھور على االستثناء المنقطع.  وال الذین ظلموا، وال من ظلم:أي
  ): ١(قالھ األصمعي وابن جني، وحمال علیھ قول ذي الرمة. أن تكون زائدة: الرابع

  )٢(َحـَراِجـیـُج ال َتْنـَفـكُّ إال ُمـَنـاَخــًة َعَلى اْلـَخـْسـِف َأْو َنـْرِمي ِبـَھا َبَلـَدا َقْفَرا

                                                           

: ، ش��رح الت��سھیل١/٣٢٩: المحت��سب، ٣/٢٨١: ، مع��اني الق��رآن للف��راء ٣/٤٨: الكت��اب: البی��ت ف��ي)١(
١/٣٥٧ . 

 .١٠٢-٩٨ص : مغني اللبیب: ینظر)٢(
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  :يهتنب

 ىيييجئحئخئ{: التي في نحو) إال(لیس من أقسام : "یقول ابن ھشام

  ).١"(النافیة) ال(الشرطیة، و) إن( :، وإنما ھذه كلمتان]٤٠:التوبة[ }
إما أن یكون استثناء متصًلا، وإما أن یكون استثناء منقطًعا، ) إال( واالستثناء بـ

 اختل وإن متصل، ستثناءاال أن بوجودھما یتحقق بأمرین یحصل بینھما الفرق وتحقیق
  : منقطع فھو منھما واحد

 فإن ، زیًدا إال القوم جاء: نحو ، منھ المستثنى جنس من المستثنى یكون أن:األول
  .إالحماًرا القوم جاء: نحو ، منقطع فھو غیرجنسھ من كان

 ھنا ومن منھ، المستثنى على الحكم بنقیض المستثنى على الحكم یكون أن: والثاني
 لیس المستثنى على الحكم كان ،فإن نفًیا اإلثبات ،ومن إثباًتا النفي من تثناءاالس كان

 :تعالى كقولھ ، منقط فھو منھ المستثنى على الحكم نقیض

ىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئ{

 ألن نقیض ؛ منقطًعا كان ،وإنما] ٢٩:النساء[} ىئنئ

 في بھ یحكم ،ولم بالباطل ُكُلوھا }ٰرٰىٌٍَّّّ{

  ).٢(المستثنى

                                                           

 . ١٠٢ص : مغني اللبیب)١(

 .٤٦٨-٣/٤٦٧: انأضواء البی، ٨/١٦٨: ، التذییل والتكمیل٢/٢٦٤: شرح التسھیل: ینظر)٢(
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ب اطا  

طء اا   

: إن االستثناء المنقطع فاٍش في القرآن الكریموغیره، یقول ابن عطیة
  ). ١"(أعجمي إال القرآن في المنقطع والینكروقوع"

من��ھ،  الم��ستثنى بع�ض  الم��ستثنى وأالیك�ون  ه: المنقط��ع االس��تثناء وذك�ر النح��اة ب�أن  
ان الم��ستثنى م��ن ج��نس   فإن��ھ ل��و ك��  .م��ا ك��ان الم��ستثنى فی��ھ م��ن غی��ر ج��نس األول     : أي

مخالًفا لما قبلھا نفًیا وإثباًت�ا،      ) إال(ولما كان ما بعد     . المستثنى منھ لكان االستثناء متصًلا    
) لك�نَّ : (عل�ى معن�ى   ) إال(وكان المستثنى المنقطع خارًجا عما دخل فیھ األول، صح حم�ل            

لق�وم، وإنم�ا   ل�یس م�ن ج�نس ا   ) الحم�ار ( ج�اء الق�وم إال حم�اًرا، ف�ـ      : في االستدراك،  نح�و    
یقول ).٢(غیرنوعھ من منھ،إذكان النقطاعھ:المنقطع ویسّمى. لكنَّ حماًرا لم یجئ   : معناه

: اإلم�����������������ام الطب�����������������ري عن�����������������د كالم�����������������ھ ع�����������������ن قول�����������������ھ تع�����������������الى  

 ]:"٧٨:البق�����������������رة[ }جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي{

 ع�ن  )إال( بع�د  ی�أتي  الذي الكالم ؛النقطاع منقطًعا استثناء العربیة أھل بعض ذلك ویسمي
): إال( مك�ان  فی�ھ  یوض�ع  أن َح�ُسن  موض�ع  ك�ل  ف�ي  ك�ذلك  ذلك یكون وإنما. قبلھا ما جنس

 :، ف���یعلم حینئ���ذ انقط���اع معن���ى الث���اني ع���ن معن���ى األول، أال ت���رى أن���ك إذا قل���ت  )لك���نَّ(

مك�ان  ) لك�نَّ (ثم أردت وض�ع     ] ٧٨: البقرة [}جنحنخنمنىنينجه{

 )لك�نَّ (ألن؛)لك�نَّ ( )إال(وإنماض�ارعت ).٣"(، وجدت الكالم صحیًحا معناه   )إال(وحذف  ) إال(
  . ،فھي تثبت ما یتوقع نفیھ، وتنفي ما یتوقع ثبوتھ)٤(النفي بعد لالستدراك

ھ�و ق��ول س�یبویھ وم��ن تبع�ھ م��ن    ) لك��ن:(ف��ي االس�تثناء المنقط��ع بمعن�ى  ) إال(وك�ون  
 : معن��ى عل��ى إال یك��ون ال م��ا ب��اب"( :یق��ول س��یبویھ). ٥(الب��صـریین، واختی��ار الجمھ��ور

                                                           

 .٢/٢٤: ، أحكام القرآن البن العربي٢/١٣٦: المحتسب: وینظر. ٣/٤٨٣: المحرر الوجیز)١(

، ٢/٥٣: ، ش��رح المف��صل الب��ن یع��یش ١/٢٩٠: ، األص��ول ف��ي النح��و ٣٢٦-٢/٣٢٥: الكت��اب: ینظ��ر)٢(
 .٨/١٦٨: ، التذییل والتكمیل٢/٢٦٤: شرح التسھیل

 .١٦٠-٢/١٥٩: تفسیر الطبري)٣(

 .١/٢٩٠:  األصول في النحو:ینظر)٤(

: تف��سیر الطب��ري، ٤/٤١٢: ، المقت��ضب١/١٢٣: ، مع��اني الق��رآن لألخف��ش ٢/٣٢٥: الكت��اب:  ینظ��ر)٥(
، ١/٢٨٩: ، األص����ول ف����ي النح����و ٤/٤٠٩، ٣/١٧٦: ، مع����اني الق����رآن للزج����اج ٤/٢٨١، ٢/١٥٩

: ني، تف��سیر ال��سمعا ٨/٢٥٣، ٦/٥٦٨: ، التف��سیر الب��سیط ٨/٥٣٧٥: ، الھدای��ة٢/١٣٦: المحت��سب
، أحك��ام الق��رآن الب��ن ٢/٩٢: ، المح��رر ال��وجیز٣/٥١: ، الك��شاف١/١١٥: ، تف��سیر البغ��وي١/١٥٤

، ٢/٥٤: ، ش�رح المف�صل الب�ن یع�یش        ١/٣٤٣: ، التبی�ان  ١٠/١٧٥: ، تفسیر ال�رازي   ٢/٢٥: العربي
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 ولك�ن :أي،]٤٣:ھ�ود  [}جحمحجخمخجسحسخسمسحصمج{: تع�الى  قول�ھ  ، فمن ذلك  )ولكن

حمخمممىميمجن{: وقول������ھ . رح������م  م������ن   }خلملىليلجم

 :وقول���������������ھ. لم���������������اآمنوا ی���������������ونس ق���������������وَم ولك���������������نَّ:أي،]٩٨:ی���������������ونس[

خصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحق{

 :وقول�����������ھ . أنجین�����������امنھم  مم�����������ا قلیًل�����������ا  ولك�����������نَّ :أي،]١١٦:ھ�����������ود [}مقجك

: یقول��ون ولك��نھم :أي،]٤٠:الح��ج [}منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي{

 شيء في فالن من تكونن ال: الكالم من ذلك ومن .كثیر القرآن في الضرُب وھذا.اهللا ربُّنا
 ، نقَص ما إال زاد ما: )١(أبوالخطاب فیماحدثنا الكالم من أیًضا ذلك ومثل.بسالم سالًما إال

 م�ن  ذل�ك  ومث�ل . امعن�اه  ھ�ذ . نق�ص  ولكنھ: ضر،وقال ولكنھ: قال كأنھ...ماضر إال ومانفع
  :)٢(النابغة قول الشعر

  ْم َغـْیـَر َأنَّ ُسـُیـوَفُھْم           ِبـِھـنَّ ُفـُلـوٌل ِمــْن ِقــَراِع اْلَكـَتــاِئـِبَوَلا َعیـَْب ِفـیـِھ

  . )٣("فلول بھن سیوفھم ولكن:أي

 إذا أنك ترى أال. األول من خروجھ لنبین )لكنَّ( بـ فسرناه وإنما: "وقال األخفش
  .)٤("كثیر قرآنال في ذلك أولھ،ومثل من منقطًعا لكالم وجدت )لكنَّ( ذكرت

  . )٥()سوى: (في االستثناء المنقطع تكون بمعنى) إال(ویرى الكوفیون أن 
 ال یعمل بأقرب الحروف إلیھ مما -لكْن-وقول البصریین أولى؛ ألنھم قد قدروا حرًفا

فإنھا تخفض، وھي اسم، وتقدیر الحرف بالحرف أولى من ) سوى(ال یعمل، بخالف 

                                                                                                                                                                 

: ، البح�ر المح�یط  ٢/٢٦٤: ، ش�رح الت�سھیل    ٥/٣١٢: ، تف�سیر القرطب�ي    ٢/٧٦٢: أمالي ابن الحاج�ب   
 .٢١٦-٢٢/٢١٥: حریر والتنویر، الت٣/٢٤١

عبد الحمید ب�ن عب�د المجی�د أب�و الخط�اب األخف�ش الكبی�ر النح�وي، أخ�ذ عن�ھ ی�ونس وس�یبویھ،             :  ھو )١(
 .٢/١٥٧: إنباه الرواة: ینظر. وھومن أئمة اللغة والنحو

، التف��سیر ٣/٢٣٤: ، مع��اني الق��رآن للنح��اس ٢/٣٢٦: الكت��اب: وھ��و ف��ي. ٣٢ص:  ھ��و ف��ي دیوان��ھ )٢(
إذا ل�م یك�ن العی�ُب إال    : والمعنى. المقارعة والمجالدة: والَقْرع. جمع َفلَّ: ، والُفُلول ١٠/٤١٤ :البسیط

 .٤/٤٩٠: حاشیة الطیبي: ینظر. الشجاعَة، وھي من أخص أوصاف المدح؛ فإًذا ال عیَب فیھم

 .٣٢٦-٢/٣٢٥:  الكتاب)٣(

 .١/١٢٣:  معاني القرآن لألخفش)٤(

، ش�رح  ١/٢٤٨: ، البی�ان ١/٢٩٠: ، األص�ول ف�ي النح�و   ٣/٤٤، ٢/٢٨: ءمعاني القرآن للف�را :  ینظر )٥(
 .٢/٢٥٠: ، ھمع الھوامع٢/٢٦٤: التسھیل
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مستثنى المنقطع یلزم مخالفُتھ لما قبلھ نفًیا وإثباًتا كما في تقدیر الحرف باالسم؛وألّن ال
االستدراك،  المخففة والمشددة) لكن: (وأیًضا معنى. ال یلزم ذلك) سوى(، وفي )لكن(

رفع توھم المخاطب دخول ما بعدھا في حكم ما قبلھا، مع أنھ لیس : والمراد باالستدراك
  . )١(ع بعینھبداخل فیھ، وھذا ھو معنى االستثناء المنقط

  اطب اث

طا راب اإ  

وأما بنو . في االستثناء المنقطع عند الحجازیین) إال(یجب نصب االسم الواقع بعد 
  : تمیم فقسموا المنقطع قسمین

ما یمكن توجھ : ما یكون قبلھ اسم متعدد أو غیر متعدد یصح حذفھ، أي:  أحدھما
 والنصب ، تمیم لغة في البدل فیھ أحٌد إال حمار، فھذاما في الدار : العامل علیھ، نحو

 في ما: قلت لو ألنك ؛ البدل فیھ جاز وإنما ، الحجاز لغة في المنقطع االستثناء على
 :ومثل ذلك قولھ. المعنى صح ، حمار إال الدار

استثناء  }ينجه{: ، فقولھ]٧٨:البقرة[} جنحنخنمنىنينجه{

 أھل ،وھیلغة االستثناء على النصب فیھ یجوز االستثناء من النوع منقطع، فھذا
تمیم؛ ألنھ مما یتوجھ  لغة وھي ، لتأخر بشرطا البدل على اإلتباع الحجاز،ویجوز فیھ

  ال یعلمون إال أماني، لكان مستقیًما؟: علیھ العامل، أال ترى أنھ لو قیل
،  ما ال یمكن توجھ العامل علیھ:  ما ال یكون قبلھ اسم یصح حذفھ، أي: ثانیھما

. النقَص إال مازادُ المال: و تمیم ھاھنا یوافقون الحجازیین في إیجاب نصبھ، نحوفبن
: لوقلت ،ألنك)النقص( على )زاد( یتوجھ أن یمكن ال ،فھذا لھ حصل النقَص لكنَّ: التقدیر
 :وكقولھ تعالى.  المعنى یصح لم ، النقَص إال مازاد

 إلتباعا وشرط: "یقول ابن مالك. )٢(]٤٣:ھود [}حجمججحمحجخمخجسحسخسمسحص{

 الشرط وھذا. بالمستثنى عنھ واالستغناء منھ المستثنى حذف یستقیم أن النوع ھذا في
 تعالى كقولھ ، الجمیع عند النصب تعّین الشرط یوجد لم فإن. بھُ مثَّلت ما كل في موجود

  ]. ٤٣:ھود[}حص مججحمحجخمخجسحسخسمس { :

                                                           

 .١/٧٢٥: ، شرح الرضي على الكافیة٣٦٤ص: االستغناء في االستثناء: ینظر)١(

، ٧٣١-١/٧٣٠: ، ش��رح الرض��ي عل��ى الكافی��ة   ٤/٤١٢: المقت��ضب، ٣٢٠-٢/٣١٩: الكت��اب: ینظ��ر)٢(
 .١/٤٤٢: ، البحر المحیط٢٨٧-٢/٢٨٥: ، شرح التسھیل٥٨-٢/٥٤:  یعیششرح المفصل البن
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 ستغناءاال ؛ألن اإلتباع فیھ والیجوز االستثناء، على نصب موضع في }خسمسحص{ فـ

  .)١("متكلف سبقھ عما بھ
جمل��ة م��ستأنفة  ) لك��ن: (ف��ي االس��تثناء المنقط��ع بمعن��ى  ) إال(والجمل��ة الواقع��ة بع��د  

منقطع��ة عم��ا قبلھ��ا م��ن حی��ث اإلع��راب، ومم��ن أش��ار إل��ى ذل��ك أب��و بك��ر ب��ن األنب��اري          
  .  وابن عاشور، وغیرھم)٣( وأبو البقاء وشیخ زاده)٢(والراغب وابن یسعون

 جھ��ة م��ن ب��األول یل��بس ، م��ستأنف) إال(بع��د  فال��ذي: "ب��ن األنب��اريیق��ول أب��و بك��ر 
 یك��ن ل��م وج��ھ م�ن  قبلھ��ا بم��ا) إال(مابع�د   یلت��بس ول��ولم. قوًم�ا  لك��نَّ): إال(فتأوی��ل...المعن�ى 

 االس�تثناء  ف�ي ) إال: (النحوی�ون  یقول انقطاع،ولذلك وال إیصال جھة على معًنى لالستثناء
  .)٤("مستأنف) لكن (بعد الذي ؛ألن)لكن: (بمنزلة المنقطع

رئزئمئنئىئيئربزبَُِّّّ {:ویق���ول الراغ���ب ف���ي قول���ھ تع���الى  ّٰ{ 

 ق���د م���ا لك���ن: قی���ل كأن���ھ االس���تئناف، عل���ى)لك���ن:(ھ���وبمعنى: وقی���ل"]: ٢٢:الن���ساء[
 ك���الًم مابع���دھا یك���ون المنقط���ع االس���تثناء ف���ي )إال( ب���أن وذك���ر اب���ن ی���سعون.)٥("س���لف

 ف�ي  یك�ون  األول؛بل في داخًلا یكونال أنھ: المنقطع ومعنى: "وقال أبو البقاء  . )٦(امستأنًفا
  .)٧()"لكن( بـ فیھ)إال(وتقدر ، المستأنف حكم

؛ لی�دل عل�ى   )لكن: (في االستثناء المنقطع بمعنى) إال(ولما كان : "ویقول شیخ زاده  
أنھ كالم مستأنف منقطع عما قبلھ، وجب أن یكون ما بعد االستثناء مخالًفا لما قبل�ھ نفًی�ا                 

  .)٨("وإثباًتا

. منقط�ع  اس�تثناء ]٣٧:س�بأ [}مثحجمججحمح{: وقول�ھ "بن عاشور ویقول ا 

 م�ستأنف،وذلك  ك�الم  بع�دھا  ،وم�ا  لالستدراك ھي التي النون المخففة )لكن: (بمعنى)إال(و

                                                           

 .٢/٢٨٧:  شرح التسھیل)١(

أبو الحجاج یوسف بن َیَبقى بن یوسف بن یسعون التَُّجیبي الشنشي األندلسـي المری�ي النح�وي،      : ھو )٢(
 .١١/٨١٩: تاریخ اإلسالم: ینظر). ھـ٥٤٢ت(وُعني بالعربیة وبرع فیھا، 

حیي الدین بن مصطفى مصلح الدین القوجوي، مفسر، من فقھ�اء الحنفی�ة، ك�ان مدرًس�ا                محمد م : ھو)٣(
 .٧/٩٩: األعالم: ینظر). ھـ٩٥١ت(، )تفسیر البیضاوي: (في إستانبول، لھ حاشیة على

 .٣/٤١٠: التفسیر البسیط: نقلھ عن ابن األنباري الواحديُّ في)٤(

 .٣/١١٦٠:  تفسیر الراغب)٥(

 .٧/٢٩٠: ، روح المعاني٢/٢٥٠: ، ھمع الھوامع٨/١٧٠: لتكمیلالتذییل وا: ینظر)٦(

 .١/٣٤٣: التبیان)٧(

 .٣/٣٠٧: حاشیة زاده)٨(



 - ٣٢٦٥ -

 الم�ستثنى  ج�نس  م�ن  ل�یس  )إال( بع�د  م�ا  ك�ان  إذا فإنھ ، المنقطع االستثناء استعماالت من
) لك�نَّ : (بمعن�ى  تق�در  )إال( ف�إن  فرًدام )إال( بعد ما كان إن ثم ، منقطًعا كان االستثناء  منھ

بمعن�ى   وتق�در . )لك�نَّ (اس�م    ت�وھم  عل�ى  بع�دھا  م�ا  الحج�از، فین�صبون    أھل عند) إنَّ(أخت  
 ال��ذي االس��م إع��راب بع��دھا ال��ذي االس��م فیتب��ع تم��یم بن��ي عن��د العاطف��ة المخفف��ة) لك��ْن(

  .)١("قبلھا
ثی�����ر م�����ن قب�����ل االس�����تثناء المنقط�����ع عن�����د ك) ت�����م الك�����الم: (وق�����د وردت عب�����ارة

النحاةوالمفسـرین كالمبرد والزجاج والنحاس وغیرھم، وھذه العبارة تدل عل�ى أن جمل�ة           
  .االستثناء المنقطع مستأنفة منقطعة عما قبلھا

یقول أبو العباس المبرد في قولھ 

 ولكن: " ]:یونس[ }رت ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيب{:تعالى

   من لیس استثناء }نبىبيبرت{: قال ثم ، الكالم تّم غیره، الیھدي من أم:التقدیر

  .)٢("ُیھَدى أن إلى یحتاج لكنھ : أي ، األول

: الشورى[} ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن {:وفي قولھ تعالى

 ووافقھ السمعاني والرازي والخازن، .)٣("الكالم تمام } ىن {": یقول الزجاج]. ٢٣

  .)٤("وتم الكالم: "} ىن {:  فقالواعند قولھ

 ىب نب  مبزب رب يئ ىئ   { :ویقول النحاس  في قولھ تعالى

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 }يئ يئ ىئ {]:"١١٢-١١١:آل عمران [، }  لك اك يق ىق يف ىف

                                                           

 .٢١٦-٢٢/٢١٥: التحریر والتنویر)١(

ولك��ن : "ونق��ل مك��ي ع��ن المب��رد قول��ھ . ٢/١٤٧: إع��راب الق��رآن: نقل��ھ ع��ن المب��رد النح��اُس ف��ي )٢(

ل�ى االس�تثناء المنقط�ع، كأن�ھ ت�م الك�الم عن�د        ع} يبرت ىب نب{: ثم قال. أمن ال یھدي غیره : التقدیر

 .٥/٣٢٦٥: الھدایة". لكنھ یحتاج أن ُیھدى: ، ثم استأنف فقال}مب زب رب{: قولھ

 .٤/٣٩٨: معاني القرآن للزجاج: وینظر. ٤/٥٥: إعراب القرآن: نقلھ عن الزجاج النحاُس في) ٣(

 .٤/٩٨: ن، تفسیر الخاز٢٧/٥٩٥: ، تفسیر الرازي٥/٧٤: تفسیر السمعاني) ٤(
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 رث  يت {...األول من لیس استثناء }  مبزب رب {.  الكالم وتّم ، )لن( بـ نصب

 :األول،أي من لیس استثناء }ىق يف ىف يث { الكالم تّم } ىث نث مث زث

  .)١("اهللا،وھوالعھد من اهللا بحبل یعتصمون لكنھم
في االستثناء المنقطع في ثالثة ) إال(عند النحاس قبل ) تم الكالم(وقد وردت عبارة 

وقال القرطبي بنحو قول النحاس في ھذه المواضع . )٢(مواضع أخرى غیر ما سبق
  . )٣(كلھا

 ىل مل خل حم جم  هل مل  ُّ : ویق����ول اب����ن عطی����ة عن����د قول����ھ تع����الى 

 آخ��رون وق��ال]: "٢٤-٢٢:الغاش��یة[ َّ يم ىم مم خم حم جم يل

 آی��ة وھ��ي. الك��الم وت��م.بم��صیطر عل��یھم ل��ست :والمعن��ى منف��صل، االس��تثناء: ھمم��ن

 وھ��ذا .  }خم حم جم يل ىل مل خل {:ق��ال ث��م بال��سیف، من��سوخة موادع��ة

  .)٤("بالمدینة نزل إنما والقتال مكیة، السورة ؛ألن الصحیح ھوالقول
) لكنَّ(وھذه الجملة في االستثناء المنقطع لھا حكم الجملة المخبر بھا عن اسم 

وھو ما حققھ ابن الحاجبوالدمامیني . المخففة) لكن(المشددة، أو عن المبتدأ الواقع بعد 
  .)٥(وابن عاشور

ویرى ابن ھشام أن الجملة بعد االستثناء المنقطع في عداد الجمل التي ال محل لھا 
 سبع في محل لھا التي انحصارالجمل من ذكرتھ الذي ھذا : "، حیث یقول من اإلعراب

 والجملة ، المستثناة الجملة أھملوه والذي ، تسع أنھا والحق ، قرروا ما ىجارعل

 جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل  ُّ : فنحو األولى إلیھا، أما المسند

                                                           

 .١/١٧٥: إعراب القرآن للنحاس) ١(

 .٣/١٣٧، ٢٤٨ و١/٢٤٦: إعراب القرآن للنحاس: ینظر)٢(

 .١٣/١٦٠، ٩ و٦/١، ٤/١٧٤: تفسیر القرطبي: ینظر) ٣(

 .٥/٤٧٥: المحرر الوجیز)٤(

، حاش�یة ال�دمامیني عل�ى     ١/٣٦٣: ، اإلیضاح ف�ي ش�رح المف�صل       ٢/٧٦٢: أمالي ابن الحاجب  :  ینظر )٥(
 .٢٩/١٧١: ، التحریر والتنویر١/١٥٢: بیبمغني الل
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  }مل {:خروف ابن قال]: ٢٤-٢٢:الغاشیة[ َّ يم ىم مم خم حم

  .)١("المنقطع االستثناء على نصب موضع في ،والجملة الخبر } خم حم {مبتدأ،و

 جھة من باألول یلبس ، مستأنف) إال(بعد  فالذي : ( ري السابقوقول ابن األنبا
یدل على أنھ ال بد أن یكون ھناك نوُع اتصال معنوي یربط بین جملة االستثناء ): المعنى

 منقطًعا االستثناء كان فإذا": )٢(المنقطع وبین ما قبلھا، وفي ذلك یقول ابن السـراج
 فإنھ ھذا منھ،فتفقد ُیسَتْثنى ما على دل قد )إال( قبل الذي الكالم یكون أن من فالبد
  .)٣("َیِدّق

                                                           

 .٥٥٨ص:  مغني اللبیب)١(

أب�������و بك�������ر محم�������د ب�������ن ال�������سري المع�������روف ب�������ابن ال�������سراج البغ�������دادي النح�������وي،   :  ھ�������و)٢(
، س��یر أع��الم ٣/١٤٥: إنب��اه ال��رواة: ینظ��ر). ھ��ـ٣١٦ت(كانأحدالعلماءالم��ذكورینباألدبوعلم العربی��ة، 

 .١٤/٤٨٣: النبالء

 .١/٢٩١:  األصول في النحو)٣(
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  املبحث الثاني

  :يف االستثناء املنقطع) إال(  مذاهب العلماء يف االبتداء بـ

إذا ك�ان االس�تثناء مت�صًلا؛       ) إال(أجمع علماء الوقف واالبت�داء عل�ى ع�دم االبت�داء ب�ـ            
من�ھ رأس آی�ة فق�د ح�سَّن بع�ضھم      لئال یفصل بین الم�ستثنى والم�ستثنى من�ھ، إال م�ا ك�ان           

أما إذا كان االستثناء منقطًعا فإنھ م�ن خ�الل تتب�ع وقوف�ات             . االبتداء بھا؛ لكونھ رأس آیة    
ف��ي االس��تثناء المنقط��ع ) إال(علم��اء الوق��ف واالبت��داء نج��د أن أغل��بھم أج��ازوا االبت��داء ب��ـ 

إذا ) إال(ئ بكلمواضعبأن َیبتِد: ، ثم إنَّ منھم من جعل ذلك قاعدة عامة، أي     )لكن: (بمعنى
. ومنھم من فرق بین ما كانت ابتداء آیة وبین ما لم تكن ابتداء آی�ة          ). لكن: (كانت بمعنى 

ومنھم من ابتدأ بھا إذا ك�ان       . ومنھم من ابتدأ بھا، ولكنھ أیًضانص على عدم االبتداء بھا         
 ون��ذكر .وذھ��ب بع��ضھم إل��ى من��ع االبت��داء بھ��ا مطلًق��ا  . م��ا بع��دھا مرفوًع��ا عل��ى االبت��داء  

  :مذاھبھم مفصلة في ھذا المبحث، فنقول
فقد أخرج األئمة عن اإلمام نافع الوقف : )ھـ١٦٩ت(مذھب اإلمام نافع : أوًلا

  : في موضعین، وھما)إال( قبل)١(التام

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم 7 8 ُّ  {:األول

 نن من  زن رن مم {:وفیما روینا عن نافع: "یقول النحاس]. ١٤٥:األنعام[ َّ حص  يي

  .)٢("تم } مي زي ري ٰى ين ىن

                                                           

: بـ) التام(وعّرف .  القبیح-٤ الحسن  -٣ الكافي     -٢ التام     -١:  قسم الداني الوقف إلى أربعة أقسام      )١(
الذي یحسن القطع علیھ واالبتداء بما بعده؛ ألنھ ال یتعلق بشيء مما بعده، وذلك عن�د تم�ام الق�صص            

بم�ا بع�ده، غی�ر أن ال�ذي بع�ده      بالذي یحسن الوق�ف علی�ھ واالبت�داء      : بـ) الكافي(وعّرف  . وانقضائھن
ال�ذي یح�سن الوق�ف علی�ھ، وال یح�سن       : ب�ـ ) الح�سن (وع�ّرف   . متعلق بھ من جھة المعن�ى دون اللف�ظ        

ال�ذي ال ُیع�رف الم�راد    : وعرف القب�یح ب�ـ  . االبتداء بما بعده؛ لتعلقھ بھ من جھة اللفظ والمعنى جمیًعا      
وق��د .  األنب��اري للوق��ف واالبت��داءوھ��و قری��ب م��ن تق��سیم اب��ن. ١٥٣-١٤٠ص: المكتف��ى: ینظ��ر. من�ھ 

وزاد ببع��ضھم م��صطلحات أخ��رى للوق��ف واالبت��داء،  . اخت��ار ال��سخاوي واب��ن الج��زري تق��سیم ال��داني 
كالوقف الصالح والوقف المفھوم والوقف الجائز، وھذه الوقوفات الثالثة مما یح�سن وی�صلح الوق�ف     

كام��ل ك��الوقف الت��ام عن��د ال��داني  وجع��ل الجعب��ري الوق��ف ال. علی��ھ، ولكن��ھ دون درج��ة الوق��ف الك��افي 
، جم�ال  ١٤-١٢-١: ،المرش�د ف�ي الوق�ف واالبت�داء    ١١٥ص: إیضاح الوقف واالبت�داء  : ینظر. وغیره
التمھی��د ف��ي عل��م  ، ١٣٤-١٣٣ص:  ف��ي الوق��ف واالبت��داء ، وص��ف االھت��داء ٥٦٤-٢/٥٦٣: الق��راء
 .١٠-٩ص: منار الھدى، ١٦٥ص: التجوید

 .٢٠٦ص:  القطع واالئتناف)٢(
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  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج  7 8 ُّ : الث������اني

 حس {: وق���ال ن���افع ": یق���ول ال���داني ]. ٤:الممتحن���ة[ َّ لك خض حض جض مص

  .)١(" تام }حص مس خس

فق�د أخ�رج األئم�ة ع�ن اإلم�ام یعق�وب الوق�ف               ):ھ�ـ ٢٠٥ت(مذھب اإلمام یعقوب    : ثانًیا
  : في خمسة مواضع، وھي) إال(الكافي قبل

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ  {:األول

 {: جل وع�ز  قولھ  : قال یعقوب : "قال النحاس ]. ٦٦: النساء َّ جهين ىن من خن حن

:  ق����������ال  } خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 {: یق�ول الواح�دي  عل�ى ق�راءة اب�ن ع�امر بالن�صب ف�ي قول�ھ             .)٢("فھو الوقف الك�افي   

 أن ؛إش�عاًرا } خن حن {: قول�ھ  عل�ى  الوق�ف  الق�راء  م�ن  اختارجماعة": )٣( } قلیًال من

  .)٤("األول من منقطع االستثناء ھذا

:  قال النحاس].١٤٨: النساء[} جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل {:الثاني

، فھذا }ملىليلجمحمخممم{:ومن الوقف قول اهللا جل وعز: قال یعقوب"

  .)٥("التمام الكافي

فالوقف ]. ٩٨:یونس[}  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل {: الثالث

،وذكر )١(قف كاف عند یعقوب، أخرجھ عنھ النكزاويھو و}  حم جم {: على قولھ

  .)٢(لكن قوم یونس: بأن یعقوب جعل ما بعده استثناء منقطًعا من غیر الجنس، والتقدیر

                                                           

 .٥٦٤ص: كتفى الم)١(

 .١٥٣ص:  القطع واالئتناف)٢(

 .٢/٢٥٠:  ، النشر في القراءات العشر٣٤٠ص: تحبیر التیسیر:  ینظر في مصادر القراءة)٣(

 .٥٦٩-٦/٥٦٨:  التفسیر البسیط)٤(

 .١٦٦ص:  القطع واالئتناف)٥(
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قال : "قال النحاس]. ٤٣:ھود[}  مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج {: الرابع

  .)٣("فھذا الوقف الكافي } جس مخ جخ مح  جح مج حج{ : ومن الوقف: یعقوب

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج ...{: الخ���امس

 {: وم�ن الوق�ف   : ق�ال یعق�وب   : "یق�ول النح�اس   ]. ٤:الممتحنة[ } مض خض حض جض

 جض مص  خص {: ث�م ق�ال اهللا ج�ل وع�ز    . ، فھذا الك�افي م�ن الوق�ف       } حص مس خس حس

  .)٤("} مض خض حض

 )٥(فقد ذكرالسجاوندي: )ھـ٢٠٩ت(مذھب أبي ُعبیدة َمْعَمر بن المثنى البصـري  : ثالًثا

}  ىممم خم {: أب���و عبی���دة یق���ف دون  : "، فق���ال)إال: (دة ف���ي الوق���ف قب���ل  م���ذھبأبي عبی��� 

لك�ن  : ؛ ألن المعن�ى   ]٦٢:م�ریم [}   خكحك جك {و، ]٣٢:النجم[}   نيمي زي {، و ]٩٢:النساء[

  .)٦("قد یقع خطأ، ولكن قد یلم، ولكن یسلمون سالًما
فق��د أخ��رج األئم��ة ع��ن أب��ي ح��اتم  : )ھ��ـ٢٥٥ت(م��ذھب أب��ي ح��اتم السج��ستاني : رابًع��ا

  : في ثمانیة مواضع، وھي) إال(ف قبل الوق

آل [}  مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص {: األول

.)٧("وقف كاف}  مع جع {": فقد أخرج النحاس عن أبي حاتم بأنھ قال]. ٢٨: عمران  

                                                                                                                                                                 

وي مق�رئ كام�ل   محمد عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا معین ال�دین النك�زاوي اإلس�كندري، نح�                أبو  : ھو)١(
 .٢/٥٨: ، بغیة الوعاة١/٤٥٢: غایة النھایة: ینظر). ھـ٦٨٣ت(مصدر عارف، 

 .١/٨٢٣: االقتداء:  ینظر)٢(

 . ٢٦٢ص:  القطع واالئتناف)٣(

 .٢/١٦٩٢: االقتداء: وینظر. ٥٢٧ص:  القطع واالئتناف)٤(

وي اللغ���وي، م���ن كب���ار أب���و عب���د اهللا محم���د ب���ن َطْیف���ور ال��سجاوندي الَغْزَن���وي، المف���سر النح��� : ھ��و )٥(
: إنب��اه ال��رواة : ینظ��ر). ھ��ـ٥٦٠ت(، )الوق��ف واالبت��داء (، )ع��ین التف��سیر : (المحقق��ین، م��ن مؤلفات��ھ 

 .١٤٠-١/١٣٩:  علل الوقوف)٦( .٣/١٥٣

 .٤٤٢-١/٤٤١: المرشد: وینظر. ١٢٣ص:  القطع واالئتناف)٧(
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 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري {:الث�����������������اني 

 جئ يي {:وزعم أبو حاتم أن الوقف عن�د قول�ھ       ": )١(قال العماني ]. ٨٣:النساء[}

  .)٢("} خئ حئ {:بتداء بقولھ،واال}

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ{: الثال��ث

  .)٣("وقف } ىب {:  قال أبو حاتم: "یقول النحاس]. ٤٠:ھود[} يت ىت

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص {:الراب���������ع

}  جف مغ {": یق����ول النح����اس ]. ١١٦:ھ����ود[} مق حق مف خف حف جف

  .  )٤("وقف عند أبي حاتم

 حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك {: الخ��امس

  .)٥("وقف عند أبي حاتم } جم {: "یقول النحاس]. ٢٧:المؤمنون[}  خن

]. ٣٩-٣٨:الم�������دثر[} هن من خن حن جن مم خم حم  جم {: ال�������سادس

  .)٦("} حن جن {: وزعم أبو حاتم أن الوقف عند قولھ": یقول العماني

                                                           

:  اب�ن الج�زري ع�ن كتاب�ھ    ، المق�رئ المحق�ق، ق�ال   أبو محم�د الح�سن ب�ن عل�ي ب�ن س�عید العم�اني         : ھو)١(
غای�ة  : ینظ�ر ). ھ�ـ ٥٠٠(ن�زل م�صـر بع�د س�نة         ". أح�سن فی�ھ وأف�اد     ): "المرشد في الوقف واالبت�داء    (

 .١/٢٢٣:النھایة

 .٥٩٣-١/٥٩٢: المرشد)٢(

 .٢٦١ص:  القطع واالئتناف)٣(

 .٢٦٨ص:  القطع واالئتناف)٤(

 .٣٥٠ص:  القطع واالئتناف)٥(

 .٢/٨٢١:  المرشد)٦(
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]. ٢٥-٢٤:االنشقاق[ } Î  Í  Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ{: السابع

}  Ì   Ë  Ê   É  {نص علیھ أب�و ح�اتم، وزع�م أن          .  كاف } È  Ç   {: "یقول العماني 

  .)١("لكن الذین آمنوا: بمعنى

 یق���ول ].٢٣-٢٢:الغاش���یة[ } º  ¹     ̧  ¶  µ  «  ¼  ½  ¾{: الث���امن

  .)٢("ھو تام: وقال السجستاني. غیر تام}  µ  ¶  ̧     {:  "ابن األنباري

فقد أخرج النحاس ع�ن أحم�د       : )ـھ٢٨٩ت(مذھب أحمد بن جعفر الدِّْیَنَوِري      : خامًسا

 ¨  ©  ª   »  ¬  ®  ¯  °  ±  {: ف�ي قول�ھ تع�الى   ) إال: (بن جعفر الدِّْیَنَوِري الوقف قب�ل    

 ¨  ©  ª   »  ¬  ® ̄ { : وقال أحمـد بن جعفر: "یقول النحـاس]. ٤٣:ھـود[}   ²³

  . )٣("تـم} 
ذا اس��تثناًء وذك��ر النك��زاوي بأن��ھ ت��ام عن��د أحم��د ب��ن جعف��ر، وأن��ھ یك��ون عل��ى ھ��          

  .)٤(منقطًعا
فق��د أخ��رج : )ھ��ـ٣١١ت(م��ذھب أب��ي إس��حاق الزج��اج إب��راھیم ب��ن ال��سري  : سادًس��ا

  :في ثالثة مواضع، وھي) إال(األئمة عن الزجاج الوقف قبل

: الفرق������ان[ }  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2    3   4  5{:األول

٥٧.[  

  ].٢٣: الشورى[}   34 +   ,     -    .  /  0  1  2  {: الثاني

 ل�یس  اس�تثناء  ن�صب؛ألنھ  موض�ع  ف�ي  } 1{): "إعراب القرآن(یقول النحاس في  

تمام��الكالم، } /  {: أبوإس��حاق،قال ق��ال ،وك��ذا)لك��ن:(بمعن��ى یمثل��ھ األول،وس��یبویھ م��ن

                                                           

 )".لكن: (بمعنى) إال(كاف بجعل } حم جم{: " ما نصھ٤٢٣ص: وفي المقصد. ٢/٨٤٦:  المرشد)١(

 .٥٤٩ص: اإلیضاح)٢(

   . ٢٦٢ص:  القطع واالئتناف)٣(

   .٨٤٥-١/٨٤٤: االقتداء: ینظر )٤(
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وق��ال : "ویق��ول ال��داني. )١ (]"٥٧: الفرق��ان[}  '  )  (  *   +  ,  {: كماق��الجلوعز

  . )٢("لكن أذكركم قرابتي منكم: ، واالستثناء منقطع، والتقدیر}.  /   {: التمام: الزجاج

º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²   «  ¼  ½  ¾     {: الثالث

Ã   Â  Á  À  ¿ {]ذكر العماني بأن الزجاج ذك�ر ب�أن االس�تثناء           ]٦: األحزاب 

ق��ال ف��ي اس��تثناء ل��یس م��ن األول، وذك��ر أی��ًضا ب��أن الزج��اج   }   ¾     ¿  À  {: ف��ي قول��ھ

  .)٣("واألحسن أن یقف عنده: " } ½{: قولھ

فق�د أخ�رج األئم�ة    : )ھـ٣٢٤ت(مذھب ابن مجاھد أحمد بن موسى بن مجاھد       : سابًعا
  :في أربعة مواضع، وھي) إال(عن ابن مجاھد الوقف قبل 

}   U  T    S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I  H  G V{:األول

 M  L  K  J     I  H  G  {:  أحم�د ب�ن موس�ى   وق�ال : "یقول النحاس ]. ٤٠:ھود[

  N{٤("ھذا تمام الكالم(.  

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®   ¬  «  ª  «   ¼  ½  ©̈ {:الثاني

  À  ¿  ¾ {]وقد كان أبو بك�ر ب�ن مجاھ�د ی�ستحب           : " یقول النحاس  ].١١-١٠: النمل

́   µ  {: ، ث�م یبت�دئ    ]١٠:النم�ل [}  ®      ¯  °  ±  ²  {: أن یقف عند قول�ھ ج�ل وع�ز        

  ).لكن: (بمعنى: أي. )٥("عند أھل العربیة كما ذكرناه}  ´  µ  {و. }¶  

                                                           

 .٤/٣٩٨: معاني القرآن للزجاج: وینظر. ٤/٥٥:  إعراب القرآن للنحاس)١(

 . ٥٠٣ص:  المكتفى)٢(

 ٢/٥٥٤: المرشد)٣(

 .٢٦١ص: طع واالئتناف الق)٤(

 .٨٦ص: القطع واالئتناف)٥(
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: س���بأ[}  {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  § ̈   ©  ª  {: الثال���ث

  .)١("تـام}  ¢  £   ¤     ¥  {: قال أحمد بن موسى: "یقول النحاس]. ٣٧

-٢٤:االن�������شقاق[ }   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ Î  Í  Ì {: الراب�������ع

 یتعّم��دان )األنب��اري اب��ن ( و ) مجاھ��د اب��ن( المحم��دان وك��ان:" یق��ول اب��ن خالوی��ھ ].٢٥

 ، ث�م  } É   È  Ç  Æ   {:قول�ھ  عل�ى  ال�صبح  ص�الة  ف�ي  السورة قرءا بھذه  إذا الوقف

 قبل�ھ  مم�ا  منقطع ھاھنا االستثناء: فقاال ، ذلك عن فُسِئال}  Ì   Ë  Ê  {: بقولھ یبتدئان

 قبل�ھ  مم�ا  منقطًع�ا  االس�تثناء  ك�ان  وإذا .آمن�وا  ال�ذین  لكن: بمعنى ھو وإنما بھ، غیرمّتصل
  .)٢("الكالم وجھ بعده یأتي مما االبتداء كان

  . إن شاء اهللا-وروى الداني عن ابن خالویھ بنحو ھذا، وستأتي روایة الداني الحًقا
ف�ي  ) إال( األنباریقب�ل    فق�د وق�ف اب�ن     : )ھ�ـ ٣٢٨ت(مذھب أبي بكر بن األنباري    : ثامًنا

  : أربعة مواضع، وھي

: آل عم�����������ران[} ¶  ̧   Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹{: األول

٢٨[.  

  ].٩٨-٩٧: النساء[}...  k   j  i lq  p  o  n  m{:الثاني

  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì Ù{:الثال�����������������ث

  ].٢٧:المؤمنون[}

]. ٢٥-٢٤:االن�شقاق [}    É   È  Ç  Æ   Î  Í  Ì   Ë  Ê{: الرابع

 }  Î  Í  Ì   Ë  Ê{. ح��سن}  É   È  Ç  Æ   {: "یق��ول اب��ن األنب��اري 

وق�د تق�دمت روای�ة    . )٣("لك�ن ال�ذین آمن�وا وعمل�وا ال�صالحات       : استثناء منقطع، كأنھ ق�ال    
ف�ي  ) إال(وحكم ابن األنباري بالوقف قبل . ابن خالویھ في تعمد  ابن األنباري الوقف فیھا  

والحسن عنده كالكافي عند أب�ي ح�اتم وال�داني،         . )٤(ھذه المواضع األربعة بالوقف الحسن    

                                                           

 .٤٢٠ص:  القطع واالئتناف)١(

 .٣٦٧ص:  الحجة في القراءات البن خالویھ)٢(

 .٥٤٥ص: اإلیضاح)٣(

 .٥٤٥، ٤١١ و٣٠٤ و٢٨٩ص: اإلیضاح:  ینظر)٤(
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ووافقھ أبو بكر علی�ھ، ولكن�ھ       . زعم أبو حاتم أنھ وقف كاف     }  ½  ¾  {": فإن العماني قال  

  .)١("قلده
م��ن خ��الل تتب��ع وقوف��ات النح��اس  : )ھ��ـ٣٣٨ت(م��ذھب أب��ي جعف��ر النح��اس  : تاس��ًعا

في االستثناء المنقطع، ولكن�ھ أی�ًضا   ) إال(أقرب إلى عدم حسن االبتداء بـ     یظھر أن مذھبھ    
ف��ي بع��ض المواض��ع ال س��یما إن ك��ان مرفوًع��ا عل��ى االبت��داء، وس��أذكر أوًل��ا  ) إال(ابت��دأ ب��ـ

  :المواضع التي ذكر فیھا عدم االبتداء بھا، ثم المواضع التي ابتدأ بھا، أو أشار إلى ذلك
  :في االستثناء المنقطع وھي) إال(دم االبتداءبـالمواضع التي ذكر النحاس ع

یق��������ول ].١٥٠:البق��������رة[}  z   y  x  w    v  u  t  s  }   {:األول

ل���یس بتم���ام وال ك���اف؛ ألن م���ا بع���ده وإن ك���ان   } x  w    v  u  t  {: "النح���اس

والتق�دیر ف�ي العربی�ة عل�ى م�ذھب      .... استثناء لیس من األول فإنھ متعل�ق ب�ھ راج�ع إلی�ھ        
لكن الذین ظلموا من الن�اس ف�إنھم یحتج�ون عل�یكم، فاالس�تثناء ال�ذي ل�یس م�ن               : سیبویھ

  .)٢("األول البد من أن یكون متعلًقا باألول

ذك���ر النح���اس ب���أن   ]. ٤٣:ھ���ود[}   ª  ©  ¨ ³   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²{: الث���اني

 ث��م ذك��ر أوج��ھ . بتام وال ك��اف؛ ألن بع��ده اس��تثناء لی��س}  ¬  ®  ¯  {: قول��ھالوق��ف عل��ى  

واالستثناء المنقطع ال یتم الكالم على ما قبل�ھ؛ ألن�ھ الب�د أن        :"االستثناء في اآلیة، ثم قال    
  .)٣("یكون للثاني فیھ سبب

 °  ±    º  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  «  ¼  ½  ¾  {: الثال��������������ث

ل���یس بوق���ف؛ ألن بع���ده  }  µ  ¶  ̧ {: "النح���اسیق���ول ]. ٢٣-٢١:الغاش���یة[}

إما أن یكون استثناًء لیس من األول، فال بد من أن : حدى جھتیناستثناء، وال یخلو من إ
عظھم وتقدم إلیھم وذكرھم    : وإما أن یكون المعنى   . یتعلق بما قبلھ، فال یجوز االبتداء بھ      

  .)٤("فھذا أجدر أال یبتدأ باالستثناء. إال من ال ُیطَمع فیھ ممن تولى عن الحق وكفر
في االستثناء المنقطع أو أشار إل�ى ذل�ك         ) إال(بـالمواضع التي أجاز النحاس االبتداء      

  :ھي

                                                           

 .١/٤٤١:  المرشد)١(

 .٨٦ص:  القطع واالئتناف)٢(

 . ٢٦٢ص:  القطع واالئتناف)٣(

 .٥٧١ص: ئتنافالقطع واال)٤(
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].  ١٣٥-١٣٤: الصافات[ }  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C{: األول

  .  )١(} G  F  {: ذكر النحاس بأنھ إن شئت جعلت الوقف مفھوًما على قولھ

-٤١:الدخان[ }  '  )  (  *      +  ,  -  .  /  0  1  2  3  4{: الثاني

ب���دًلا م���ن   }  3{ل���یس بوق���ف إن جعل���ت  }   .  /  0  {: "ول النح���اسیق���].  ٤٢

في موضع رفع باالبت�داء ج�از    }  3{المضمر قبلھا، وكذا إن جعلتھ استثناء، وإن جعلت   

. )٢("إال من رحم اهللا فإنھ تغن�ي ش�فاعتھ  : ، ویكون التقدیر   } 0  1{: الوقف على 

 إذا كان�ت جمل�ة االس�تثناء المنقط�ع ف�ي      یظھر في ھذا المث�ال أن�ھ ال ی�رى االبت�داء بھ�ا إال             
  .محل رفع على االبتداء

: یقول النح�اس  ]. ٥٦: الدخان[}  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈ {:الثالث

فمن الناس من یقف علیھ؛ ألنھ كالم م�ستوفى، وم�ا         : } ¢  £  ¤  ¥      {فأما  "

ی�ذوقون فیھ�ا   ال : ب�ل ھ�و مت�صل، والمعن�ى     : وأكثرھم یق�ول  . بعده استثناء لیس من األول    
ألن�ھ ك�الم    : (فلم یعلق النحاس ھنا على الوقف، بل قال       .  )٣(..."الموت َبْعد الموتة األولى   

  . ، وھذا حجة واضحة لالبتداء بھا)مستوفى
قب��ل االس��تثناء ) ت��م الك��الم: (عب��ارة) إع��راب الق��رآن: ( ف��ي كتاب��ھوق��د ذك��ر النح��اس

  :المنقطع في كثیر من المواضع، وھذه المواضع ھي

آل [ }    M K   J  I  HLT    S  R  Q   P  O  N  M {:ولاأل

 }   K   J L{.الك�الم  ّ ،وت�م )ل�ن ( ب�ـ  نصب } I  H  {: "یقول النحاس ]:١١١:عمران

 R  Q  {. الك��الم وجواب��ھ،وتم ش��رط }  P  O  N  M{. األول م��ن ل��یس اس��تثناء

T    S  {٤("مستأنف، فلذلك ثبتت فیھ النون( .  

                                                           

 .٤٣٨ص: القطع واالئتناف:  ینظر)١(

 .٤٧٥ص:  القطع واالئتناف)٢(

 . ٤٧٦ص:  القطع واالئتناف)٣(

 .١/١٧٥:  إعراب القرآن للنحاس)٤(
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: آل عم�����رانW  V   U        a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y                 X  { ]{:الث�����اني

 } ]  \  [  ^  {. الك�����الم ت�����م} Z  YX  W  V   U  {: "یق�����ول النح�����اس]: ١١٢

  .)١("وھوالعھد اهللا، من اهللا بحبل یعتصمون لكنھم:األول،أي من لیس استثناء

: یقول النحاس]. ١٤٨:النساء [}"  #  $  %    &  '  )  (      *  +{: الثالث

 ث�م . الك�الم  ،وت�مّ } '  )  { ب�سوء  أحد یجھر أن یرید ال:،أي} "  #  $  %    &  {"

 ن��صب موض��ع ف��ي األول م��ن ل�یس   اس��تثناء]١٤٨:الن��ساء [ } (      *  +{:وع��ّز ج��ّل ق�ال 

  . )٢("بكذا فالن ظلمني:یقول أن فلھ ظلم من لكن: ،أي

  ]  \  [  ^  _    W  V  U  T  S   R  QXZ  Y{: الراب����������������������������������������������������������ع

  W  V  U  T  S   R  Q X  Y{:وعّز جّل اهللا قال: "یقول النحاس ].١٥٧:النساء[}`

  ^  ]  \  [  Zٍ{ جّل�وعزّ  ق�ال  ثم. الكالم تّم:} ̀ _  ^ { ] ل�یس  اس�تثناء ]١٥٧:الن�ساء 

  . )٣("نصب موضع في األول من

  «   ¼  ½  ¾   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄     ®   ¬  «  ª{:الخامس

  À  ¿ {] یق���ول النح����اس ]. ١١-١٠:النم���ل":}  ھ���ذا تم����ام  }  ®      ¯  °  ±  ²  ³

  .)٤("نصب موضع األول،في من لیس استثناء  } ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «   ¼{. الكالم

ی�دل عل�ى االبت�داء بم�ا بع�ده، وأن�ھ م�ستأنف،              ) ت�م الك�الم   : (فقولھ في ھذه المواض�ع    

 S  R  Q    {. وتم�الكالم } P  O   {: (عل�ى الموض�ع األول    فإنھ قد ذكر عن�د كالم�ھ        

  T {یق�ول ال�داني  وفي الموض�ع الخ�امس     ). مستأنف" :}  وق�ال اب�ن   . ك�اف }  ±  ²

                                                           

 . المرجع السابق)١(

 .١/٢٤٦: إعراب القرآن للنحاس)٢(

 .١/٢٤٨: إعراب القرآن للنحاس)٣(

 .٣/١٣٧: إعراب القرآن للنحاس)٤(
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 فقول ال�داني    .)١()"لكن: (استثناء لیس من األول، بمعنى    }  ´  µ  ¶  {تام؛ ألن   : النحاس

  .واضح وجلي
ذك���ر : )ھ���ـ٣٥٤ت(مق���سم م���ذھب اب���ن مق���سـم محم���د ب���ن الح���سن ب���ن      : عاش���ًرا

إذا ك��ان : وق��ال اب��ن مق��سم  : "، فق��ال)إال: (م��ذھب اب��ن مق��سم ف��ي الوق��ف قب��ل    )٢(الغ��ّزال

 U  T   S  {:أت��م وأح��سن، كقول��ھ تع��الى ) إال(االس��تثناء مت��صًلا ف��الوقف عل��ى م��ا بع��د  

V{]٢٤٦:البقرة[ ،}=    <  ;  :  { ]٢٤٩:البقرة[ ،}  Å  Ä        Ã   Â  Á  {

إال أن یكون االستثناء بعد تمام اآلی�ة فإن�ھ یح�سن الوق�ف عل�ى م�ا        : قال. ]١٤:العنكبوت[

 \  [ ̂    _    {: لتمام اآلیة، وعلى ما بعدھا لتمام الك�الم، وذل�ك قول�ھ           ) إال(قبل

-١٣٤:ال�������صافات[ }  I  H  G  F  E  D  C{، ]٤٠-٣٩:الحج�������ر[} `  

أج�ود  ) إال(قف عل�ى م�ا قب�ل        ف�الو وإن كان منقطًعا عما قبلھ      : قال. ، وما أشبھ ذلك   ]١٣٥
ف�ي المعن�ى، وعل�ى م�ا بع�دھا َح�َسٌن ف��ي ظ�اھر الك�الم، ث�م م�ا ك�ان من�ھ رأس اآلی��ة ازداد             

 جئ يي ىي ني مي {:  فم��ن المنقط��ع قب��ل تم��ام اآلی��ة قول��ھ . ح��سًنا ف��ي الوق��ف

 جم يل ىل مل {:وك���ذلك. }  مئ خئ حئ {:، تق���ف، ث���م تبت���دئ  ]١٥٠:البق���رة[}

 حق مف خف {.  كثی���ر، ونح���و ھ���ذا]١٤٨:الن���ساء[}جن يم ىم مم خم حم

 مث هت  مت خت حت جت{، ]٦٢:م��������������������������������������ریم[}  خكحك جك مق

، ث��م الت��ام ف��ي ذل��ك كل��ھ آخ��ر اآلی��ة، وم��ن المنقط��ع بع��د تم��ام اآلی��ة  ]٥٦:ال��دخان[}حج

 لك {،]٥٩-٥٨:الحج�������ر[ }ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت {:قول�������ھ

 {، ]١٠-٩: ال��صافات[ }يت ىت نت مت زت رت {، ]٦٠:الحج��ر[}  ىك مك

-٥:الت��ین[ }مت زت رت  يب ىب {، ]٢٥-٢٤:النب��أ[ }جس مخ جخ  مح جح مج

                                                           

 .٤٢٦-٤٢٥ص: ى المكتف)١(

ك�ان عارًف�ا بفن�ون الق�راءات،      أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ب�ن الغ�زال، النح�وي المق�رئ،                : ھو)٢(
: ، بغی�ة الوع�اة  ١/٥٢٤: غای�ة النھای�ة  : ینظر). ھـ٥١٦ت(،مبرًزا في العربیة، شیخ القراء بخراسان    

٢/١٤٦. 
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الرج��وع م��ن إخب��ار إل��ى إخب��ار، ومعًن��ى إل��ى    : اللف��ظ لف��ظ االس��تثناء، والتق��دیر  :ق��ال]. ٦
  .)١("معًنى

س��بق أن ذك��رت : )ھ��ـ٣٧٠ت(م��ذھب اب��ن خالوی��ھ الح��سین ب��ن أحم��د : ح��ادي ع��شر
، ف�إن اب�ن خالوی�ھ عل�ق         )إال(روایة ابن خالویھ في وقف ابن مجاھد واب�ن األنب�اري قب�ل              

 بع�ده  یأتي مما االبتداء كان قبلھ مما منقطًعا االستثناء كان وإذا: "یة بقولھ بعد تلك الروا  
واهللا . ف�ي االس�تثناء المنقط�ع     ) إال(فھ�ذا ی�دل عل�ى أن مذھب�ھ االبت�داء ب�ـ            . )٢("الك�الم  وجھ
  .أعلم

فق��د ذك��ر  : )ھ��ـ٣٧٧ت(م��ذھب أب��ي عل��ي الفارس��ي الح��سن ب��ن أحم��د    : ث��اني ع��شر 
أب�و عل�ي الفارس�ي    : "، فق�ال )إال: ( ف�ي الوق�ف قب�ل      السجاوندي مذھب أبي علي الفارسي    

} ىه مه جه ين{: ، كقول�ھ تع�الى    )لكن: (بمعنى) إال(یقف دون المستثنى إذا كان      

 ىت نت مت زت رت {و، ]١٥٧:الن����ساء[ } اك يق ىق {، و]١١٩:األنع����ام[

 } مئ خئ حئ جئ يي {: ، كقول��ھ تع��الى)وال: (بمعن��ى) إال(أو ]. ٢٠:اللی�ل [ } يت

  .)٣(]"٢٧:الجن[}  جم هل مل{ ، و]١١:النمل [} جض مص خص {، و]١٥٠:البقرة[

فق�د وق�ف الح�وفي قب�ل        : )ھ�ـ ٤٣٠ت(مذھب الـَحوفي عل�ي ب�ن إب�راھیم         : ثالث عشر 
  : في بعض المواضع، منھا) إال(

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى {: األول

 } حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 ألن  :وق�ف ك�اف، وعل�ل     }   مت خت حت {: ذكر الحوفي بأن  ].١٦٠-١٥٩:البقرة[

  .ولعل حكم الحوفي بالكافي؛ لكونھ رأس آیة. )٤(ما بعده مستثنى منھ

یق�����ول ]. ٩٢: الن�����ساء[}مم خم حم جم يل ىل مل خل{: الث�����اني

  .)٥("وقد تم الكالم دون االستثناء": الحوفي

                                                           

 .١٤٣-١/١٤١: علل الوقوف: وینظر. ١٨٠-١/١٧٩:  الوقف للغزال)١(

 .٣٦٧ص:  الحجة في القراءات البن خالویھ)٢(

 .١٤٠-١/١٣٩:  علل الوقوف)٣(

 .٣/٢١: البرھان للحوفي:  ینظر)٤(

 .٨/٢٨:  البرھان للحوفي)٥(
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 ذك��ر ].١٤٨: الن�ساء [}جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: الثال�ث 

تثناء منقطًع��ا، وق��ف ك��اف إن جع��ل االس�� }  مم خم {: الح��وفي ب��أن الوق��ف عل��ى قول��ھ 

إال أنھ أیًضا ذك�ر ب�أن األج�ود ع�دم           . ، ولیس بوقف إن جعل استثناء متصًلا      )لكن: (بمعنى
  .)١(الوقف على كل قول

: الن������ساء[}  خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث {: الراب������ع

وق��ف }  مج حج مث  هت {: ذك��ر الح��وفي ب��أن الوق��ف عل��ى قول��ھ  ]. ١٦٩-١٦٨

  . )٢(كاف

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {: الخامس

 {: ذكر الحوفي بأن الوق�ف عل�ى قول�ھ         ]. ١١-١٠:النمل[ } مغ جغ مع جع مظ  حط

  .)٣(وقف تام}  حص مس خس

الذي یظھ�ر أن مك�ي ال   : )ھـ٤٣٧ت (مذھب مكي بن أبي طالب القیسـي  :  عشر رابع
إال إذا كان ما بع�دھا مرفوًع�ا عل�ى االبت�داء، یظھ�ر ذل�ك ف�ي ھ�ذین                   ) إال(ُیَحسِّن االبتداء بـ  

  :المثالین

ذكر مكي بـأن   ]. ٤٣:ھود[}  حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج {: األول

. استثناًء ل�یس م�ن األول     } حصمس خس حس {: وقف حسن إن جعلت   }  جس مخ جخ {: قولھ

  . )٤(ثم ذكر بأنھ لیس ِبالَبیِّن؛ ألنھ البد للثاني أن یكون فیھ سبب من األول

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم {: الث��������اني

 {:عل�����ىوتقف":یق�����ول مك�����ي ].  ٤٢-٤١:خانال�����د[}  ٰذ يي ىي مي خي  حيجي

                                                           

 .٨/٨٨: البرھان للحوفي: ینظر)١(

 .٨/١٠٥: البرھان للحوفي:  ینظر)٢(

 .١٨/٨٦: البرھان للحوفي:  ینطر)٣(

 . ٥/٣٤٠١: الھدایة:  ینظر)٤(
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 تغن���ي فإن���ھ اهللا رح���م إالم���ن: التق���دیر ویك���ون ابت���داء، } ىه {إنجعل���ت} جه ين

  .)١("} جه ين {:على تقف لم منقطًعا استثناء أو بدًلا } ىه {فإنجعلت. شفاعتھ

م��ذھب ال��داني م��ن أوس��ع   : )ھ��ـ٤٤٤ت(م��ذھب أب��ي عم��رو ال��داني   : خ��امس ع��شر 
ف�ي كثی�ر م�ن المواض�ع، ون�ص ب�أنَّ           ) إال(، فإنھ قد وقف قب�ل       )إال(المذاھب في االبتداء بـ   

فالوقف قبلھا یكون تاما، حیث قال عن�د     )  لكن: (استثناء منقطًعا بمعنى  ) إال(كلَّ ما كانت    

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {: كالم��ھ عل��ى قول��ھ تع��الى

وق������ال اب������ن . ك������اف}  حص مس خس {]:"١١-١٠:النم������ل[ } مظ  حط مض خض

وبلغن�ي ع�ن   ). لك�ن : (استثناء لیس م�ن األول، بمعن�ى      }  جض مص خص {ن  تام؛ أل : النحاس

صّلیت خلف أبي بكر بن مجاھد وأبي بكر األنب�اري، فوقف�ا            : الحسیـن بن خالویـھ أنھ قال    

: ، فسألتھما عن ذلك، فقاال    }  حم جم هل مل {: في سورة االنشقاق على قولھ    

ما ورد في كتاب اهللا تعالى من       سبیل  : قال أبو عمرو رضي اهللا عنھ     ). لكن: (بمعنى) إال(

} زب رب يئ ىئ{: ھذا الضرب من االستثناء في ك�ون الوق�ف قبل�ھ تام�ا، كقول�ھ         

، ]١١٢: آل عم��ران[ } ىق يف ىف يث ىث نث مث زث {، و]١١١:آل عم��ران[

 مل {، و]٨٧-٨٦:اإلس��������راء[}  جميل ىل مل خل  مه جه هن من خن {و

، وم����ا أش����بھ ذل����ك ]٢٣-٢٢:الغاش����یة[}  جم يل ىل مل خل حم جم  هل

  . )٢("لموضعینسبیل ھذین ا
، مقدًما أوًلا ما حك�م علیھ�ا   )إال(سأذكر المواضع األخرى التي وقف الداني فیھا قبل       
 ثالث�ة مواض�ع،   -غی�ر م�ا س�بق   -بالتام، ثم ما حك�م علیھ�ا بالك�افي، فم�ا حك�م علی�ھ بالت�ام              

  :وھي

 یق��ول ].١٤٨: الن�ساء [}جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: األول

: اس��تثناء منقط��ع، ل��یس م��ن األول، تق��دیره  } جن يم ىم {: ف��ي قول��ھ) إال(و: "ال��داني

                                                           

 .١٠/٦٧٥٠: لھدایةا)١(

 .٤٢٧-٤٢٥ص:  المكتفى)٢(
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فعل�ى ھ�ذا یكف�ي    : ق�ال أب�و عم�رو   ... ظلمن�ي ف�الٌن بك�ذا وك�ذا    : لكن م�ن ُظِل�م فل�ھ أن یق�ول      

  .)١("ویـتـم } مم خم {: الوقف على قولھ

 ].١٥٧: النساء[} مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث {: الثاني

؛ ألن االس�تثناء ل�یس م�ن        } يف ىف يث ىث نث {: التم�ام : وقال النحوی�ون  : "یقول الداني 

  .)٢("األول

ذكر ].٣٩-٣٨:المدثر[} جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم {: الثالث

تام على وجھ االستثناء المنقطع، وكاف على وج�ھ   }  حن جن {: الداني بأن الوقف على   

  .)٣(االستثناء المتصل
  : وما حكم علیھ بالوقف الكافي عشرون موضًعا، وھي

آل [}  مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض {: األول

  ].٢٨: عمران

: الن�ساء [} ...ري ٰى ين ىن نن منزن  رن مم {: الثاني

٩٨-٩٧ .[  

 ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك{: الثال���ث

  ].٣٤-٣٣:المائدة[} جئ يي ىي ني مي زي ري

}  مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {: الراب�����������������������ع

  ]. ١١-١٠:ھود[

}   نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ {:الخ��امس

  ]. ٤٠:ھود[

                                                           

 . ٢٢٩-٢٢٨ص:  المكتفى)١(

 . ٢٣١ص:  المكتفى)٢(

 . ٥٩٦ص: المكتفى:  ینظر)٣(
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-١٧:الحج������ر[ }مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم {: ال������سادس

١٨ .[  

-٣٠:الحج������ر[ } مل خل حل جل مك  لك خك حك {:ال������سابع

٣١.[  

  ].٥٩-٥٨:الحجر[} ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت {:الثامن

  ]. ٦٠-٥٩:الحجر[ } ىك مك لك اك يق ىق يف {: التاسع

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك {: العاش���ر

  ]. ٢٧:المؤمنون[} 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه {:الح����ادي ع����شر 

  ].٧٠-٦٨: الفرقان[ }ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

-٢٢٦: ال��شعراء[}  مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص {:الث�اني ع��شر 

٢٢٧.[  

: یس[ } ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه {:الثالث عشر

٤٤-٤٣ .[  

 } مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {:ع������������شر الراب������������ع

  ].٤٠-٣٩: الصافات[

  ].٥٩-٥٨: الصافات[ }مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ {:الخامس عشر
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 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف {: ال���������������سادس ع���������������شر 

  ].٧٤-٧٣: الصافات[ } مك لك

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل {:ع���������������������شر ال���������������������سابع

  .]١٢٨-١٢٧:الصافات[}

: ال���صافات[ } مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ {: الث���امن ع���شر 

١٣٥-١٣٤  .[  

-٧٣:ص[ } مث هت مت خت حت  جت هب مب  {:التاس��ع ع��شر 

٧٤.[  

 ].٢٣-٢٢:الغاش��یة[ }جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {: الع��شرون

: بمعن���ى) إال(ت���ـام، وھ��و ق���ول الح��سـن، و  : ك���اف، وقی��ل  } جم {: "یق��ول ال��داني  

  .)١()"لكـن(
وھ���ذه . )٢(ف���ي  ھ���ذه المواض���ع الع���شرین ب���الوقف الك���افي ) إال(وق���ف ال���داني قب���ل 

المواضع العشرین غیر الموضع األخیر لم یعلل بأن االستثناء منقط�ع، ولك�ن م�ا ل�م یك�ن                   
 بالكافي؛ ألن�ھ اس�تثناء منقط�ع، وأم�ا م�ا ك�ان رأس آی�ة،             رأس آیة فالظاھر أنھ حكم علیھ     

فلعلھ حكم في بعضھا إما  ألنھ استثناء منقطع، أو لكونھ رأس آی�ة، فإن�ھ كم�ا س�بق آنًف�ا                   

ك��اف عل��ى وج��ھ االس��تثناء  ] ٤٢-٣٨:الم��دثر[}  حن جن {:ذك��ر ب��أن الوق��ف عل��ى قول��ھ 

  .وتام على وجھ االستثناء المنقطع، المتصل
في بعض رؤوس اآلي ینص على ع�دم الوق�ف؛ ألن�ھ اس�تثناء مت�صل،           إال أنھ أحیاًنا    

 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب {: حی��ث ق��ال ف��ي قول��ھ تع��الى  

}  ىف يث  ىث {: وقول�����ھ]: "٢٢-١٩:المع�����ارج[}  ىف يث  ىث نث مث زث

  .)٣("الناس، فال یكفي الوقف قبلھ: ، وھو بمعنى} مب زب {: استثناء من

                                                           

 .٦١٧ص: المكتفى)١(

 ٤٢٤ و٤٢٠و ٤٠٠و ٣٤٥ و٣٤٤ و٣١٦ و ٣١٣ و٢٣٩و ٢٢٣ و١٩٩ص: المكتفى:  ینظر)٢(
 .٤٨٦ و٤٧٨ و٤٧٣و

 . ٥٨٧ص:  المكتفى)٣(
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  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل {: ویقول ف�ي قول�ھ تع�الى      

  يم ىم مم {ألن  ال وقف فیھا دون آخرھ�ا؛       ]: "٣-١:العصر[ }حن جن

إن الناس، ول�ذلك ج�از االس�تثناء؛ ألن�ھ ال           : } يل ىل {:استثناء من األول، ومعنى   } 

  .)١("ُیستثنى األكثر من األقل
: )ھ�ـ ٤٦٥ت(مذھب الـُھـَذِلي أبي القاسم یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن جب�ارة             : سادس عشـر 

إذا ) إال: "(في االس�تثناء المنقط�ع، حی�ث ق�ال        ) إال(الوقف قبل   نص الھذلي على استحاب     

 } حئ جئ يي ىي ني مي {: كان������ت بمعن������ى االس������تثناء المنقط������ع، كقول������ھ    

 يي {: وقول����ھ]. ٩٢:الن����ساء[ } خم حم جم يل {: وقول����ھ]. ١٥٠:البق����رة[

]. ٥٩:األنع����ام[ } هن من خن حن جن {: وقول����ھ]. ٨٣:الن����ساء[ } حئ جئ

 زت {: واختل�ف ف�ي قول�ھ     . ص�حیحٌ ) إال(البتداء بـ مستحبٌّ، وا : الوقف على ھذه المواضع   

وص�ل،  : ف�ي الت�ین والع�صر، فم�ن رّده إل�ى آدم      ]٣:، العصر ٦:التین[ } ىت نت مت

  .)٢("قطع: ومن رّده إلى غیره
من خالل  : )ھـ٥٠٠ت بعد   (مذھب العماني أبي محمد الحسن بن علي        :  عشـر سابع

طع في بعض المواضع عل�ى ع�دم   تتبع وقوفات العماني نجد أنھ ینص في االستثناء المنق        
، وسأذكر أوًلا ما نص     )إال(، وفي بعض المواضع ینص على الوقف قبل         )إال(الوقف قبل   

على عدم الوقف، ثم أتبعھ بما نص على الوقف، فالمواضع التي ن�ص عل�ى ع�دم الوق�ف                 
  : ھي) إال(قبل 

یقول ]. ١٥٠:البقرة[ } هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي {:األول

لكن الذین ظلموا منھم فإنھم یتعلق�ون بال�شبھة وی�ضعونھا      : ر في اآلیة  والتقدی: "العماني
وھذا تق�دیر عل�ى ق�ول م�ن جعل�ھ اس�تثناًء منقطًع�ا         . موضع الحق الالزم، ویجعلونھا حجة    

ج��ائز }  جئ يي ىي ني مي {: وزع��م بع��ضھم أن الوق��ف عن��د قول��ھ. ع��ن األول

ك عن���دي ول���یس ذل���. } هئ  مئ خئ حئ {: عل���ى ھ���ذا التأوی���ل، وأن���ھ یبت���دأ بقول���ھ

                                                           

 .٦٢٨ص:  المكتفى)١(

 .٣٨٦-٣٨٥ص:  الوقف واالبتداء للھذلي)٢(
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كاالس��تدراك، وح��رف االس��تدراك یوص��ل بم��ا   ) لك��ن: (إذا كان��ت بمعن��ى) إال(ب��شيء؛ ألن 
لكن ھو نفي ألح�د ش�یئین وإثب�ات لآلخ�ر، وإذا ك�ان ك�ذلك وج�ب أن                  : قبلھ، قال النحویون  

ف���ي موض���ع رف���ع   } خئ {وعل���ى الوج���ھ األول... یت���صل ب���المنفي كات���صالھ بم���ا یثبت���ھ 

. وال أحب�ھ  . إذا كان�ت ف�ي تأوی�ل الرف�ع        ) إال(على ما قبل    باالبتداء، وزعم زاعم أنھ یوقف      
  .)١("واهللا أعلم. وقدمت ذكره

اخت�����ار ]. ٩٢: الن�����ساء[}مم خم حم جم يل ىل مل خل{: الث�����اني

وعل�ى س�ائر الوج�وه ال یج�وز الوق�ف       : "العماني كون االستثناء في اآلیة منقطًعا، ثم قال       

  .)٢("} مم خم {: ، والوقف الصالح عند قولھ} حم جم يل {: عند قولھ

 ق��ال ].١٤٨: الن��ساء[}جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: الثال��ث

: بمعن�ى ) إال(؛ ألن } مم خم حم {: الوقف عند قول�ھ  : وأما قول من قال   : "العماني

: متعلق��ة بم��ا قبلھ��ا عل��ى ك��ل ح��ال، ك��ان بمعن��ى   ) إال(لك��ن م��ن ظل��م، فل��یس ب��شيء؛ ألن   
  .)٣("؛ ألنھا لالستدراك)لكن: (االستئناف، أو بمعنى

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل {: الرابع

ال }   مه جه {: " یق�����ول العم�����اني].٨٧-٨٦:اإلس�����راء[} جميل ىل مل خل  مه

  .)٤()"لكن: (ھاھنا بمعنى) إال(یوقف عنده؛ لمجيء حرف االستثناء بعده، وإن كان 

-٢٤:النب�����أ[ }خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت {:الخ�����امس

 مخ {: ، ویبت��دئ} جخ  مح جح {: وأج��از ق��وم الوق��ف عل��ى قول��ھ :" یق��ول العم��اني].٢٥

وال أستح��سن االبت��داء بح��رف   . لك��ن حمیًم��ا وغ��ساًقا  : ، ف��ي معن��ى  }خس حس جس

  .)٥("االستثناء
  : في االستثناء المنقطع، وھي) إال(المواضع التي نص العماني على الوقف قبل 

                                                           

 .٢٦٦-١/٢٦٥:  المرشد)١(

 .١/٥٩٧:  المرشد)٢(

 .   ١/٦١٣:  المرشد)٣(

 .٢/٣٤٨:  المرشد)٤(

 . ٢/٨٣٤:  المرشد)٥(
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  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم {: األول

. ضھم أنھ وق�ف   زعم بع  } مي زي {:" یقول العماني  ].١٤٥: األنعام[} ...جئ

  .)١("اللھم إال أن یكون میتة: وھو جائز على معنى

 جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {: الث���������اني

زع���م بع���ضھم أن���ھ  : "یق���ول العم���اني]. ١١-١٠:ھ���ود[}  خص حص مس  خس حس

لك�ن ال�ذین   : ألن ما بعده في تقدیر المبتدأ، ومعن�اه  : ، قال }  حج مث {: یوقف عند قولھ  

  خس حس جس {: مبت��دأ، والخب��ر ) لك��ن(ع��د فجع��ل م��ا ب . آمن��وا وعمل��وا ال��صالحات 

) إال(جع�ل   } مث {: ومن لم یجز الوقف عل�ى  . ، وھو الوقف الكافي   } خص حص مس

 جم يل ىل {:، فجاز ذل�ك؛ ألن�ھ للج�نس، فھ�و كقول�ھ تع�الى             )اإلنسان(لالستثناء من   

 فك��ذلك ھاھن��ا لم��ا ].٣:الع��صر[}   يم ىم مم {:، ث��م ق��ال]٢:الع��صر[} خم حم

 {: والوق��ف عل��ى ھ��ذا التأوی��ل عن��د قول��ھ  . ستثنى من��ھك��ان ف��ي تأوی��ل الجم��ع ج��از أن ی��  

 حص مس {: ، ثم عند قول�ھ    }  مثحج {: ، وعلى التأویل اآلخر    }حن جن

  .  )٢("} خص

یق�������ول ]. ٤٣:ھ�������ود[}  حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج {: الثال�������ث

، ھ�و ق�ول فاس�د؛      } جس مخ جخ {: الوقف عن�د ق�ول اهللا تع�الى       : وقول من قال  : "العماني

. ال عاص�م الی�وم إال م�ن رحم�ھ اهللا فنج�اه، وھ�و ن�وح       : ، ومعناهألن بعده حرف االستثناء  
اللھ�م  ! فكیف یكون الوقف على م�ا دون�ھ وھ�و متعل�ق ب�ھ؟             . ال عاصم إال اهللا   : وقیل معناه 

لكن من رحمھ : إال أن یكون ھذا اإلنسان ذھب إلى أنھ استثناء منقطع من الكالم، ومعناه
  . )٣(" أحبھ في االختیاروفي الجملة ھو وقف، وال. اهللا فإنھ معصوم

                                                           

 .٢/١٢٦:  المرشد)١(

 . ٢٣١-٢/٢٣٠:  المرشد)٢(

 .٢/٢٣٨:  المرشد)٣(



 - ٣٢٨٨ -

 ].٦٠-٥٩:م���ریم[} جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت  {:الراب��ع 

أجازه بعضھم؛ ألجل أنھ رأس آیة، ولكني ال أج�د م�ع            }  هت  مت خت {: "یقول العماني 

والوق�ف  . االختیار لموضع االبت�داء بح�رف االس�تثناء، وت�رك الوق�ف علی�ھ عن�دي أح�سن            

وإن وق�ف عل�ى     . ل لم یقف ھاھن�ا    وإن وقف على األو   . أصلح منھ }  جخ مح {: على

، وم�ا بع�ده ك�الم م�ستأنف،     )لكن: (األول، وابتدأ بحرف االستثناء، واعتقد فیھ أنھ بمعنى     

؛ ألنھ من تم�ام  } جخ مح {:لكن من تاب، لم أر بھ بأًسا؛ ألنھ ال یقف على   : كأنھ قال 

  .)١("االسم المبتدأ، والبد لھ من الخبر

وال : "یق���ول العم���اني ].٦٢:م���ریم[}   خكحك جك مق حق مف خف  {:الخ���امس

وق�د أج�ازه بع�ضھم،      . ؛ لموض�ع االبت�داء بح�رف االس�تثناء        } مق حق  {:یقف على قولھ  

ال یبتدأ بھا، إال إذا ك�ان م�ا   ) لكن(إن : ، والذي أقولھ)لكن سالًما : (كأنھ اعتقد فیھ بمعنى   
  .)٢("االبتداء والخبر: بعده بمعنى

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {:ال���سادس

}  حص مس {:" یق�����ول العم�����اني ].١١-١٠: النم�����ل[ } مغ جغ مع جع مظ  حط

لك�ن م�ن ظل�م ث�م     : معن�اه : ق�ال الزج�اج  . وقف كاف إذا لم تجع�ل االس�تثناء م�ن أول الك�الم       

  .)٣(" }مظ  حط مض خض حض {: تاب من المرسلین وغیرھم، وذلك قولھ

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  {:ال����������������������سابع

 جع { ": یق�ول العم�اني   ].٦: األحزاب[}   حف جف مغ جغ مع جع

ھ�و اس�تثناء    } مغ جغ مع {: قول�ھ : قال الزجاج . وھو صالح . زعم بعضھم أنھ وقف   } 

  .)٤(..."لیس من األول

                                                           

 .٣٧٧-٢/٣٧٦:  المرشد)١(

 .٢/٣٧٧:  المرشد)٢(

 .٢/٤٩١:  المرشد)٣(

 .٢/٥٥٤: المرشد)٤(
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 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {: الثامن

: ث�م یبت�دئ   . ك�اف  } هت  مت {: "العم�اني یقول  ]. ٤١-٣٩: الصافات[ }خس حس جس

ت��دأ، لك��ن عب��اد اهللا المخل��صین، فیجعل��ھ مب : عل��ى معن��ى } مح جح مج حج مث {

  .)١(" }خس حس جس مخ جخ {: وخبره

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت  7 8 ُّ {: التاس��������������ع

  َّ اك  يق ىق يف ىف

وھ�و  . أجازه بع�ضھم  } ىث نث مث {: " یقول العماني ].٢٧-٢٦: الزخرف[}  

وإن . ال��ذي فطرن��ي فإن��ھ س��یھدین  : بمعن��ى }يف ىف يث {: جائ��ـز إذا جعل��ت قول��ھ  

 من اهللا تعالى، فعلى ھذا الوجھ ال یح�سن        أنا أبرأ مما تعبدون إال    : جعلت االستثناء بمعنى  

؛ ألنھ��ا جمل��ة ت��ؤدي معن��ى    }ىث نث مث {: الوق��ف، وعلی��ھ أن ال تق��ف عل��ى قول��ھ  

  .)٢("ال إلـھ إال اهللا: قولنا

 {: "قال العماني].٢٥-٢٤:االنشقاق[} Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  {:       العاشر

   É   È  Ç {نص علیھ أبو حاتم، وزعم أن  . كاف} Ê   Ì   Ë  {لك�ن ال�ذین   : بمعنى

  .)٣("آمنوا

 جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل  {:الح������������������ادي ع������������������شر 

 ىل مل خل {: ك�اف، ث�م یبت�دئ      } حم جم {: " یقول العماني  ].٢٣-٢٢:الغاشیة[}

  .)٤("لكن من تولى: ، بمعنى}

                                                           

 .٢/٦٠٤: المرشد)١(

 .٢/٦٧٦:  المرشد)٢(

 )". لكن: (بمعنى) إال(كاف بجعل } حم جم{: " ٤٢٣ص: وفي المقصد. ٢/٨٤٦:  المرشد)٣(

 .٢/٨٥١: المرشد)٤(
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ذك�ر  : )ھ�ـ ٥١٦ت(مذھب الغ�زَّال عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن الغ�ّزال                  :  عشـر ثامن
: ، ث�م ق�ال بع�د ذل�ك    )إال(ب بعض علماء الوقف في االبت�داء ب�ـ        الغزال في صدر كتابھ مذاھ    

وللعلم��اء ف��ي ذل��ك اخ��تالف كثی��ر یط��ول الكت��اب ب��ذكره، وأن��ا سأك��شف ع��ن انق��ساماتھا    "
فم��ن االس��تثناء م��ا ھ��و  : قلن��ا. ومعانیھ��ا عل��ى ح��سب م��ا وردت ف��ي التنزی��ل إن ش��اء اهللا  

: ومن�ھ م�ا ك�ان بمعن�ى    . متعلق بالمستثنى من�ھ ل�م ی�صح الوق�ف دون�ھ عل�ى م�ا بین�ت قب�ل              

، فھذا خارج من الك�الم      ]٧٨:البقرة[}  جه ين ىن من خن {: ، كقولھ )لكن(

 ىق{، و]٢٠:اللی���ل[} نت مت زت رت {: وكقول��ھ . لك��نھم یتمن��ون  : قبل��ھ، والمعن��ى  

 ٰر ٰذ {، و ]٩٨:ی�ونس [}  جن  يم ىم مم خم {، و ]١٥٧:النساء[} اك يق

ذا الحك�م فیم�ا أش�بھ       وك� . لكنھم یتبع�ون الظ�ن، ولكن�ا رحمن�اھم        : ، التقدیر ]٤٤:یس[} ٰى

لی�صح  ) لك�ن (لیتبین خروجھ من األول، وأضمرنا الفعل بع�د         ) لكن( ترجمناه بـ  وإنما. ذلك
والنحویون یجعلون ھذا االستثناء منقطًعا إذا لم یصح . حیث استقام الكالم) إال(االبتداء بـ

 {: ف�ي قول�ھ  ) الكت�اب (لیست من ) األماني(، أال ترى أن   )إال(فیما قبل   ) إال(دخول ما بعد    

 مل خل {: ، كقولھ وقسم یشبھ المنقطع  ]... ٧٨:البقرة[ }جه ين ىن من

}   مب هئ مئ هي مي {:إل�����������������ى قول�����������������ھ  } حن جن مم خم حم جم هل

منقطٌع عما قبلھ؛ إذ لو كان متصًلا لك�ان بع�د النف�ي      }  مئ هي مي {:، فقولھ ]٦١:یونس[

ا إال ف�ي  تحقیًقا، وإذا كان كذلك وجب أن یع�زب ع�ن اهللا مثق�اُل ال�ذرة وأص�غُر وأكب�ُر منھ�               
) إال(، وھذا غی�ر ج�ائز أص�ًلا، ب�ل ص�حیٌح االبت�داء ب�ـ          } {:الحال الذي استثناھا، وھو قولھ    

 جل مك لك {: ونح�و ذل�ك قول�ھ   . وھو أی�ًضا ف�ي كت�اب مب�ین    : ، أي )الواو(على تقدیر   

  .)١(]"٥٩:األنعام[}  جي ٰه مه جه هن {: إلى قولھ } مل خل حل

  :في ھذه المواضع) إال( على الوقف قبل -غیر ما ذكر سابًقا-وقد نص الغّزال 

  .]١٥٠:البقرة[ } هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي {: األول

-١٥٩:البق������رة[ } جح مج حج مث هت  مت خت حت {: الث������اني

١٦٠.[  
                                                           

 .١٨٠-١/١٧٩:  الوقف للغزال)١(
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-٨٩: الن����ساء[ }ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام {: الثال����ث

٩٠.[  

  ]. ٩٢: النساء[}مم خم حم جم يل ىل مل خل{: الرابع

: الن�ساء [} ...ري ٰى ين ىن نن منزن  رن مم: سالخام

٩٨-٩٧ .[  

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت {: ال�����سادس

  ]. ١٤٦-١٤٥: النساء[} حض جض  مص خص حص مس خس حس

  .]١٤٨: النساء[}جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: السابع

 ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك{: الث��امن

  ]. ٣٤-٣٣:المائدة[} جئ يي ىي ني مي زي ري

 } مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {:التاس�����������������������ع

  ].  ١١-١٠:ھود[

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت {: العاش��ر

  ]. ٢٧-٢٦: الزخرف[}  اك  يق ىق

-٢٤:االنشقاق[ } Î  Í  Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ{:الحادي عشر 

٢٥ .[  

 جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {: الث��������������������اني ع��������������������شر

  ]. ٢٣-٢٢:الغاشیة[}

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب {: الثال������������ث ع������������شـر

ف��ي ھ��ذه الثالث��ة ع��شر موض��ًعا، ووس��م الموض��ع ) إال(زال قب��ل وق��ف الغ��]. ٦-٥:الت��ین[}
، وذك�ر ف�ي الموض�ع الراب�ع     )لك�ن : (األول بالوقف الحسن، وجعلھ استثناء منقطًعا بمعنى   

إن جع�ل االس�تثناء منقطًع�ا، وذك�ر ف�ي الموض�ع ال�سابع بأن�ھ         ) إال(بأنھ یح�سن االبت�داء ب�ـ      
، وذك��ر ف��ي الموض��ع الث��اني ع��شر   إن جع��ل االس��تثناء منقطًع��ا ) إال(یح��سن الوق��ف قب��ل  
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ووس��م بقی��ة المواض��ع ب��الوقف   . والثال��ث ع��شـر بأن��ھ وق��ف إن جع��ل االس��تثناء منقطًع��ا    
  . )١()لكن: (ألنھ استثناء منقطع بمعنى: الكافي، وعلل في بعضھا

فق�د ن�ص   : )ھ�ـ ٥٤٣ت(مذھب الب�اقولي أب�ي الح�سن عل�ي ب�ن الح�سین       : تاسع عشـر 
  :ي االستثناء المنقطع في موضعین، وھماف) إال( بالوقف قبل )٢(الباقولي

 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {: األول

یق���������������ول ]. ١٦٠-١٥٩:البق���������������رة[ } مس خس حس جس مخ  جخ مح

 جت هب {: عط�ف عل�ى قول�ھ   }   مت خت حت {: بل قولھ : وقال قوم :"الباقولي

، ویرفع�ون  } حج مث هت {: ، ویبتدئون بقول�ھ   }  مت خت {: ، فیقفون على قولھ   }

 مث هت {ویج���وز أن یك���ون . } مخ  جخ مح {: باالبت���داء، والخب���ر }مث {

  .)٣(" }جح {: استثناء على ھذا مما قبلھ، فیكون الوقف على } حج

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن {: الث������������اني

]. ٨٩-٨٦: آل عم����������ران[ } هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

 } يي {وق���ف ف���یمن رف���ع   } ني مي زي ري {: قول���ھ تع���الى : "الب���اقوليیق���ول 

وأم�ا م�ن جعل�ھ اس�تثناء      . ، على ما تق�دم    } هب مب خب حب جب {باالبتداء، والخبر   

  .)٤("} هئ {:فوقفھ

ال ی��رى : )ھ�ـ ٥٦٠ت(م�ذھب ال��سجاوندي أب�ي عب��د اهللا محم�د ب�ن طیف��ور    : ع�شـرون 
: وإن كان االستثناء منقطًع�ا، إال أن�ھ ی�ذكر ف�ي بع�ض المواض�ع          ) إال(السجاوندي االبتداء   

یق�ول ال�سجاوندي ف�ي      .ولج�واز الوق�ف م�دخل لق�وم       : وفي بعضھا یذكر  . بأن الوصل أولى  

                                                           

 ٢٨٤ و٢٧١ و٢٧٠ و٢٦٣ و٢٦٢ و٢٦١ و٢٢٨ و١٨١ و١/١٧٧: الوق�������ف للغ�������زال :  ینظ�������ر)١(
 .٢٠٨ و٢٠٦ و٢٠٥ و١٧٩ص): مخطوط(، الوقف للغزال ٣٩٧و

أب�و الح�سن عل�ي ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي الب�اقولي األص�بھاني المع�روف بج�امع العل�وم، ال��ضریر             : ھ�و )٢(
 .٤/٢٧٩: ، األعالم٢/٢٤٧: إنباه الرواة: ینظر). ھـ٥٤٣ت(النحوي،

 . ١/١١٦:  كشف المشكالت)٣(

 .١/٢٤٤:  كشف المشكالت)٤(
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 {]: ١٥٠:البق���رة[ } هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي {:قول���ھ تع���الى 

، والوصل في العربیة أوضح؛ ألن  )لكن(، أو   )وال: (بمعنى) إال(، على أن    قد قیل }  جئ

  . )١("للعطف أیًضا) لكن(و) وال(

-٦٩: الفرق���ان[} رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ {:ویق���ول ف���ي قول���ھ تع���الى  

) لك�ن (والوصل أول�ى؛ ألن     ). لكن: (بمعنى) إال(ل  قد قیل، على جع   }  ُّ َّ {"]: ٧٠

  . )٢("یقتضي الوصل أیًضا

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {: ویقول في قولھ تعالى   

) إال(ق��د قی��ل، عل��ى أن    }  حص مس {"]: ١١-١٠: النم��ل[}  مظ  حط مض خض حض

  . )٣("یوجب الوصل أیًضا) لكن(، والوصل أجوز؛ ألن معنى االستدراك في )لكن: (بمعنى

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: ق���ول ف���ي قول���ھ تع���الى   وی

: بمعن����ى) إال(ق����د قی����ل، عل����ى أن  } ىم {"]: ٤٦: العنكب����وت[} خن حن جن

  .)٤("بمعنى االستدراك یوجب الوصل كاالستثناء) لكن(، و)لكن(

: ی�س [ }ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه {: ویق�ول ف�ي قول�ھ تع�الى    

ھم رحم�ة، وم�ع ذل�ك      لك�ن رحمن�ا   : أي: لالستثناء، وقی�ل  ) ال(}  يي ىي {"]: ٤٤-٤٣

  .)٥("الوصل أحسن

 جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {:ویق�����ول ف�����ي قول�����ھ تع�����الى 

: فیق��ال). لك��ن: (بمعن��ى) إال(ق��د قی��ل، عل��ى أن  } حم جم {"]: ٢٣-٢٢:الغاش��یة[}

  .)٦("أیًضا یوجب الوصل) لكن(

                                                           

 .٢٥٥-١/٢٥٤: ف علل الوقو)١(

 .٢/٧٥٢:  علل الوقوف)٢(

 .٢/٧٦٦:  علل الوقوف)٣(

 .٢/٧٩٣: علل الوقوف)٤(

 ٣/٨٤٨:  علل الوقوف)٥(

 .٣/١١٢٤: علل الوقوف)٦(
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 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ {:ویق���ول ف���ي قول���ھ تع���الى

ثناء، وق���د یق���ف م���ن یجعل���ھ   لالس���ت) ال(}  يب ىب {"]: ٢٠- ١٩: اللی���ل[} يت ىت

  .)١("، وال یتضح)لكن: (بمعنى

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب {: ویقول في قولھ تعالى   

على الخ�ذالن    } نب {؛ لالستثناء، إذا حمل     )ال(}  رت  يب ىب { "].٦-٥:التین[}

ولجواز الوقف فیھ . إلى الكفر، ولو حمل على الرد إلى أرذل العمر كان االستثناء منقطًعا         
  .)٢("مدخل لقوم

لق���د تكل���م  : )ھ���ـ٦٤٣ت (م���ذھب ال���سخاوي عل���ي ب���ن محم���د : الح���ادي والع���شرون
ف�ي  ) إال(السخاوي عن االستثناء المنقطع بتوسع، ومث�ل ل�ذلك بأمثل�ة كثی�رة، وذك�ر ب�أن                 

االس��تثناء المنقط��ع یك��ون الوق��ف قبلھ��ا كافًی��ا، ال تام��ا؛  ألن��ھ متعل��ق بم��ا قبل��ھ م��ن حی��ث    
  . )٣(المعنى

فق��د وق��ف  : )ھ��ـ٦٨٣ت(م��ذھب النك��زاوي عب��د اهللا ب��ن محم��د    : الث��اني والع��شرون 
  : في االستثناء المنقطع في عشرة مواضع، وھي) إال(النكزاوي قبل

-٩٧: الن�������ساء[}...ري ٰى ين ىن نن منزن  رن مم {:األول

٩٨.[  

  ]. ١٤٨: النساء[}جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل{: الثاني

  ]. ١١-١٠:ھود[}  مح جح مج  حج مث هت مت  {:الثالث

  ]. ١١٩-١١٨:ھود[} ين ىن من خن حن  جن يم ىم{: الرابع

: النم�����ل[ } جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {: الخ�����امس

١١-١٠.[  

 } مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {: ال�������������������سادس

  ].٤٠-٣٩: الصافات[

                                                           

 .٣/١١٣٤: علل الوقوف)١(

 .١١٣٩-٣/١١٣٨:  علل الوقوف)٢(

 .٥٦٢-٢/٥٥٦: جمال القراء:  ینظر)٣(
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 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم {:ال��������سابع

  ]. ٤٢-٤١:الدخان[} جي

لراب���ع ف���ي المواض���ع ال���سبعة ع���دا الموض���ع ا  ) إال(فجع���ل النك���زاوي الوق���ف قب���ل   
وفي الموض�ع   ). لكن: (على أن االستثناء منقطع بمعنى    :  والسادسوقًفا كافًیا، وعلل فیھا   

  . مفھوم إن جعل االستثناء منقطًعا)  إال(الرابع والسادس ذكر بأن الوقف قبل 

]. ٣٩-٣٨:الم�����دثر[ }جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم {: الث�����امن

الس�تثناء المنقط�ع، وك�اف    ت�ام عل�ى وج�ھ ا   }  حن جن{ :ذكر النك�زاوي ب�أن الوق�ف عل�ى       

  .)١(على وجھ االستثناء المتصل

]. ٢٥-٢٤:االن�شقاق [}  Î  Í  Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  {:التاسع

م���ستثنى } Ì   Ë  Ê   É  {ت���ام؛ ألن: ك���اف، وقی���ل } É   È  Ç   {: "النك���زاويق���ال 

وق�ف  ھ�ذا م�ذھب الق�راء، وأم�ا النحوی�ون ف�ال یجی�زون ال         . لكن الذین آمن�وا   : منقطعبمعنى
  .)٢("على ذلك

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل {:العاش�����������������������ر

؛ ألن } خم حم جم {: ذك���ر النك���زاوي بأن����ھ ال وق���ف عل���ى قول����ھ    ].٣-٢: الع���صر [}

فعل�ى ھ�ذا   . الك�افر : الم�راد باإلن�سان ھن�ا   : وقال ابن عباس  : "االستثناء من األول، ثم قال    

، فیك��ون )لك��ن: (بمعن��ى) إال(تام��ا، وتك��ون }  خم حم جم {: یك��ون الوق��ف عل��ى قول��ھ

  .)٣("االستثناء لیس من األول
فق��د وق��ف  : )ھ��ـ٧٣٢ت(م��ذھب الـَج��ـعبري إب��راھیم ب��ن عم��ر    : الثال��ث والع��شرون 

  : في االستثناء المنقطع في تسعة مواضع، وھي) إال(الجعبري قبل

آل [ }جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن {:األول

  ].٨٩-٨٨: عمران

                                                           

 .٢/١٧٦٣: االقتداء:  ینظر)١(

 .٢/١٨١٧: االقتداء)٢(

 .٢/١٨٧٦: االقتداء)٣(
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  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري {:الث��������اني

  ].٨٣:النساء[}

-٨٩: الن���ساء[}...ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام {:الثال���ث

٩٠ .[  

 } مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {:الراب�������������������������ع

  ].١١-١٠:ھود[

  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل {:الخ�������������������������������������������������امس 

  ].٥٣:یوسف[}خن

 جميل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم {: ال����������������������������سادس

  .]٨٧-٨٦:اإلسراء[}

-٢٤:النب������أ[ }خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت {: ال������سابع

٢٥.[  

-٢٢:الغاش�������یة[ }جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {: الث�������امن

٢٣.[  

-٥:الت����ین[ }يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب {: التاس����ع

في ھ�ذه المواض�ع، فوس�م األول والث�اني وال�سادس ب�الوقف              ) إال(وقف الجعبري قبل    ].٦
الك�افي، ووس�م الثال�ث والراب��ع ب�الوقف الت�ام، ووس�م الخ��امس وال�سابع ب�الوقف الكام��ل،         

والكام�ل  .  والتام عنده ما تم من حی�ث اإلع�راب  .)١(الحووسم الثامن والتاسع بالوقف الص 
  . عنده كالتام عند الداني
لق�د  : )ھ�ـ ٩٢٣ت(م�ذھب الق�سطالني أب�ي العباس�أحمد ب�ن محم�د         : الرابع والعشرون 
  : في االستثناء المنقطع في تسعة مواضع، وھي) إال(وقف القسطالني قبل 

  ].٢٣٥:البقرة[} زث رث يت ىت نت مت زت رت يب{: األول

                                                           

 .٤١٣ و٤٠٩ و٤٠٢ و٣٩٩ و٢٨٢ و٢٧٥ و٢١١ و٢١٠ و١٩٥ص: وصف االھتداء:  ینظر)١(
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 } مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {: يالث�����������������������ان

  ] .١١-١٠:ھود[

-١٠:النم���ل[}  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {:الثال���ث

١١.[  

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس {: الراب�������������������ع 

  ].٦:األحزاب[}  مفخف  حف جف مغ جغ مع جع

 } مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {: الخ�������������������امس

  ].٤٠-٣٩:الصافات[

-٢٤:النب���أ[ } خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت {: ال���سادس

٢٥.[  

-٢٤:االن������شقاق[}  Î  Í  Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  {:  ال������سابع

٢٥.[  

-٢٢:الغاش������یة[}  جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {: الث������امن

٢٣.[  

-٥:الت���ین[ } يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب {: التاس���ع

٦.[  
ف���ي ھ���ذه المواض���ع الت���سعة ب���الوقف الك���افي عل���ى أن ) إال(وق���ف الق���سطالني قب���ل 

ضھا اخت�ار ك�ون االس�تثناء مت�صًلا، وإذا ك�ان مت�صًلا ف�ال         االستثناء منقطع، إال أنھ في بع�      
  .)١(وقف

 مئ  خئ حئ جئ يي {:وق��د نق��ل الوق��ف ع��ن بع��ضھم ف��ي قول��ھ تع��الى      

عل�ى الق�ول    } هئ {: وُج�وِّز الوق�ُف عل�ى   : "، فق�ال  ]٣٤:البقرة[}  حب جب هئ

  . )٢("بأن االستثناَء منقطٌع
                                                           

 ٩/٤٢١٠، ٣٥٢١ و٨/٣٣٧٩، ٧/٣٢١٠، ٦/٢٤٧٦، ٤/١٦٨٦: لط�������ائف اإلش�������ارات :  ینظ�������ر)١(
 . ٤٣٤٦ و٤٢٩٧ و٤٢٦٨و

 .٤/١٦٥٩:  لطائف اإلشارات)٢(
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جمع����ة م����ذھب الھبط����ي أب����ي عب����د اهللا محم����د ب����ن أب����ي     : الخ����امس والع����شرون 
ف��ي االس��تثناء المنقط��ع ف��ي ثالث��ة     ) إال(لق��د وق��ف الھبط��ي قب��ل    : )ھ��ـ٩٣٠ت(المغرب��ي

ووقف��ات الھبط��ي ھ��ي المتعم��دة ف��ي م��صاحف دول المغ��رب العرب��ي     . وع��شرین موض��ًعا 
  :، وھذه المواضع التي وقف علیھا ھي)المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، موریتانیا(

  ].٣٤:البقرة[}  حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي {: األول

  ].٢٣٥: البقرة[} زث رث يت ىت نت مت زت رت{: الثاني

  ].١١١: آل عمران[}   مبزب رب يئ ىئ {: الثالث

: آل عم�����ران[ }ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت {: الراب�����ع

١١٢.[  

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي{: الخ��امس

  ].٢٩: النساء[}نئ مئ زئ رئ

  ].٩٢: النساء[}مم خم حم جم يل ىل مل خل{: السادس

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت {: السابع

  ].١٤٦-١٤٥: النساء[ }حض جض  مص خص حص مس خس

  ].١٥٧: النساء[}اك يق ىق يف ىف يث ىث نث{: الثامن

  ].١١:األعراف[}  مض خض حض جض  مص خص حص مس {: التاسع

 } مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت {: العاش��������������������ر 

  ]. ١١-١٠:ھود[

 } ىف يث ىث نث مث زث رث يت {: الح������������������ادي ع������������������شر

  ].٦١:اإلسراء[

  ].٥٠:لكھفا[ } مي زي ري ٰى  ين ىن نن من {: الثاني عشر

  ].٦٢: مریم[} حك جك مق حق مف خف {:الثالث عشر
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 } رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ {: الراب����ع ع����شر

  ].١١٦:طھ[

  ].  ٧٧-٧٥: الشعراء[ }َّ جض  مص خص حص مس خس حس {: الخامس عشـر

: ال�����شعراء[}  مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص {: ال�����سادس ع�����شر

٢٢٧-٢٢٦.[  

}  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح {: ال���������سابع ع���������شر 

  ].١١-١٠: النمل[

  ].٤٦: العنكبوت[} خن حن جن  يم ىم مم خم {:الثامن عشر

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ {: التاس���������������ع ع���������������شر 

  ].١٦٠-١٥٩: الصافات[}

  ]. ٥٦:الدخان[} حج مث هت  مت خت حت جت {:العشرون

 } مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ {: الح����ادي والع����شرون 

  ].٢٦-٢٥: الواقعة[

  ].٢٥-٢٤:االنشقاق[}  Ì   Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  {: الثاني والعشرون

 جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل {: الثال�������������ث والع�������������شرون 

  ].٢٣-٢٢:الغاشیة[}
م�ن علم�اء   (مذھب األش�موني أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم              : السادس والعشرون 

ف��ي خم��سة ع��شر موض��ًعا،  ) إال(وق��ف األش��موني قب��ل : )الق��رن الح��ادي ع��شـر الھج��ري 
  : وھي

ول یق���������]. ٩٢: الن���������ساء[}مم خم حم جم يل ىل مل خل {:األول

: ،والتقدیر)وال: (فیمعنى)إال(جعألبوعبیدةواألخفش.لیسبوقف } مم خم {: "األشموني

 خط��أ قتل��ھ م�ن  لك��ن: ،أي االنقط�اع  معن��ى ،عل��ى)لك�ن ( ق��ّوة ف�ي  )إال(والفراءجع��ل.والخط�أ 
  .)١()"إال(بـ االبتداء یحسن قولھ فعلى .رقبة تحریر فعلیھ

                                                           

 .١٠٥ص:  منار الھدى)١(
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: الن��ساء[}...ري ٰى ين ىن نن منزن  رن مم {: الث��اني

 {:  اختار األشموني ك�ون االس�تثناء منقطًع�ا، وذك�ر بأن�ھ یح�سن الوق�ف عل�ى            ]. ٩٨-٩٧

  .)١(على وجھ االستثناء المنقطع } ري ٰى

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم {:الثال����������ث

إن جعل�ت االس�تثناء     :  ج�ائز } مي {: " یق�ول األش�موني    ].١٤٥: األنعام[} ...جئ

  .)٢("منقطًعا

  ].٦١:یونس[}   مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  {:الرابع

}  رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك {: الخ��������������������امس

: ف��ي ھ��ذا الموض��ع وس��ابقھعلى تق��دیر  ) إال(ذك��ر األش��موني ج��واز االبت��داء ب��ـ  ]. ٣:س��بأ[
  .)٣(وھو في كتاب مبین: الواو، أي

}  مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت  {:ال�����������������سادس

ك��������اف،  }حج مث {:ذك��������ر األش��������موني ب��������أن الوق��������ف عل��������ى ]. ١١-١٠:ھ��������ود[

  .)٤ ()لكن: (قطعبمعنىعلىأنَّاالستثناءمن

ذك�������ر ].  ٤٣:ھ�������ود[}  حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج  {:ال�������سابع

ثم ذكر ب�أن  . جائز على أن االستثناء منقطٌع}  جس مخ جخ {: األشموني بأن الوقف على  

  .)٥(الصحیح أنھ متصل

]. ٥٣:یوس��ف[}خن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل{: الث��امن

ا أب��رئ نف��سـي ع��ن  وم��: ح��سن، فی��ھ ح��ذف، أي }  جميل ىل مل {": یق��ول األش��موني

                                                           

 .١٠٥ص: دىمنار الھ:  ینظر)١(

 .١٤٠-١٣٩ص:  منار الھدى)٢(

 .٣١١ و١٧٨-١٧٧ و٧٤ص: منار الھدى:  ینظر)٣(

 .١٨٣ص: منار الھدى:  ینظر)٤(

 .١٨٥ص: منار الھدى:  ینظر)٥(



 - ٣٣٠١ -

ولكن رحمة ربي ھ�ي  : أحسن، على أن االستثناء منقطع، أي      } ىم مم {. السوء

  .)١(..."ولیس بوقف إن جعل متصًلا . التي تصـرف اإلساءة

 ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم {:التاس�������������������������������������������������ع

  ]. ٨٧-٨٦:اإلسراء[}يل

  ].٦٠-٥٩:مریم[} جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت {: العاشر

-٦٩: الفرق���ان[}...زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ {:الح���ادي ع���شر

٧٠.[  

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب {:الث���������اني ع���������شر 

  ].٤٠-٣٩: الصافات[}

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت {:الثال�����ث ع�����شر

في ھذا الموضع والمواضع األربعة قبلھ    ) إال(الوقف قبل   ]. ٢٧-٢٦: الزخرف[ } يف

  .)٢(لكونھ رأس آیة: جائز عند األشموني، وعلل في بعضھا

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج ...{: شرالراب��ع ع��

ذك��ر األش��موني ب��أّن م��ن جع��ل االس��تثناء  ]. ٤:الممتحن��ة[} مض خض حض جض مص

  .)٣()إال(منقطًعا وقف قبل 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ {: الخ����امس ع����شر 

: حسٌن، ثم قال  } يب ىب {: ذكر األشموني بأن الوقف على قولھ     ]. ٢٠-١٩:اللیل[ }يت

  .)٤("وتجاوزه أولى"
  

  : وترجیحمناقشة
                                                           

 .١٩٤ص:  منار الھدى)١(

 .٣٥٠ و٣٢٤ و٢٧٦ و٢٣٩ و٢٢٦ص: منار الھدى:  ینظر)٢(

 .٣٩٠ص: منار الھدى:  ینظر)٣(

 .٤٢٩: ص: منار الھدى)٤(
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ف��ي االس��تثناء المنقط��ع، ن��ذكر بع��ض  ) إال(بع��د ذك��ر م��ذاھب العلم��اء ف��ي االبت��داء ب��ـ  
  :المناقشات والترجیحات في ھذه النقاط اآلتیة

ف��ي االس��تثناء  ) إال(إن أكث��ر م��ن ع��شرین إماًم��ا منأئم��ة الوق��ف واللغ��ة وقف��وا قب��ل       -١
 .المنقطع

ف��ي االس��تثناء  ) إال(قب��ل إن اإلم��ام ال��سجاوندي ھ��و اإلم��ام الوحی��د ال��ذي ل��م یق��ف         -٢
ولج�واز الوق�ف    : (-كم�ا س�بق   -المنقطع، ولكن ال�سجاوندي ذك�ر ف�ي بع�ض المواض�ع           

وعبارت�ھ ھ�ذه ت�دل      . )، وال یت�ضح   )لك�ن : (وقد یقف من یجعل�ھ بمعن�ى      (،  )مدخل لقوم 
 .في االنقطاعفإن قوَلھ معتبٌر) إال(على أن من ذھب إلى االبتداء بـ

نا الحاض�ر ف�ي الم�شـرق العرب�ي س�اروا عل�ى        إنَّ لجان طباعة المصاحف ف�ي ع�صـر        -٣
ولو كان االستثناء منقطًعا، وم�ن      ) إال(منوال اإلمام السجاوندي فلم یجعلوا وقًفا قبل        

م��صحف محم��د خل��ف الح��سیني، وم��صحف األزھ��ر، وم��صحف       : (تل��ك الم��صاحف 
الطبعة الشامیة، ومصحف المدینة، ومصحف قطر، ومصحف البحرین، وغیرھا من     

   »      ¬  ®  ̄   °ª §  ¨  ©{:  ف�������ي قول�������ھ تع�������الىإال). الم�������صاحف

في مصحف محمد خلف الحسیني، ) صلى(}   ª ©{، فالوقف على ] ٢٨٢:البقرة[}

 .ومصحف الطبعة الشامیة
وإن ك��ان ) إال(إن اإلم��امین النح��اس والعم��اني َمَنع��ا ف��ي بع��ض المواض��ع االبت��داء ب��ـ   -٤

فم���ذھبھما . ي بع���ض المواض���ع ولكنھم���ا أی���ًضا ابت���دءا بھ���ا ف���  . االس���تثناء منقطًع���ا 
 .مضطرب

إذا ك�ان م�ا بع�دھا مرفوًع�ا     ) إال(یرى بعض أئمة علم�اء الوق�ف واالبت�داء االبت�داء ب�ـ           -٥
 .ویظھر من خالل ما تقدم أن ھذا ھو مذھب اإلمامین النحاس ومكي. على االبتداء

 :ل��دیھم حجت��ان) لك��ن: (ف��ي االس��تثناء المنقط��ع بمعن��ى ) إال(إن الم��انعین لالبت��داء ب��ـ -٦
، حی�ث  )إال(ما ذكره النحاس في بعض المواضع التي من�ع االبت�داء ب�ـ     : الحجة األولى 

الحج�ة  . )١("فاالستثناء الذي لیس من األول البد من أن یكون متعلًق�ا ب�األول         : "یقول
وھ�ذه ھ��ي  . اس�تدراك یوج�ب الوص��ل  ) لك��ن(،  و)لك�ن : (بمعن��ى) إال(ھ�ي أن  : الثانی�ة 

 من�ع االبت�داء بھ�ا، وھ�ي أی�ًضا حج�ة اإلم�ام              حجة العم�اني ف�ي بع�ض المواض�ع الت�ي          

 z   y  x  w    v  u  t  {: ال��سجاوندي، یق��ول العم��اني ف��ي قول��ھ تع��الى 

لك��ن ال��ذین ظلم��وا م��نھم ف��إنھم   : والتق��دیر ف��ي اآلی��ة : "] ١٥٠:البق��رة[} }   |  

وھذا تقدیر على . یتعلقون بالشبھة ویضعونھا موضع الحق الالزم، ویجعلونھا حجة      

                                                           

 .٨٦ص:  القطع واالئتناف)١(
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 t  {: وزعم بعضھم أن الوق�ف عن�د قول�ھ   . جعلھ استثناًء منقطًعا عن األول    قول من   

  x  w    v  u {         جائز على ھذا التأویل، وأن�ھ یبت�دأ بقول�ھ :}   {  z   y 

كاالس��تدراك، ) لك��ن: (إذا كان��ت بمعن��ى) إال(ول��یس ذل��ك عن��دي ب��شـيء؛ ألن  . }|  

 "    {:  ف��ي قول��ھ تع��الى ویق��ول ال��سجاوندي.)١("وح��رف االس��تدراك یوص��ل بم��ا قبل��ھ 

  {"]: ٤٦: العنكب������وت[}   .#  $  %  &  '  )  (  *     +    ,  -

بمعن��ى االس��تدراك یوج��ب   ) لك��ن(، و)لك��ن: (بمعن��ى) إال(ق��د قی��ل، عل��ى أن   } (  

 .)٢("الوصل كاالستثناء
، لی��ست بالقوی��ة، فالحج��ة الت��ي    )لك��ن: (بمعن��ى) إال(إن حج��ة الم��انعین لالبت��داء ب��ـ    -٧

 حج��ة م��ن حی��ث المعن��ى، ال م��ن حی��ث اإلع��راب، فھ��ي حج��ة ال ت��نقص    ذكروھ��ا ھ��ي
، )البد م�ن أن یك�ون متعلًق�ا ب�األول    : (الوقف عن درجة الوقف الكافي، فقول النحاس   

قول صحیح، لكن لیست بحجة لمنع االبتداء بھا؛ ألن ھذا التعل�ق ھ�و تعل�ق معن�وي،         
 ف�ي مواض�ع    -م�ا س�بق    ك –)إع�راب الق�رآن   (ال تعلق إعراب، فإن�ھ ق�د ذك�ر ف�ي كتاب�ھ              

أن�ھ  : ومعنى عبارتھ ھذه). وتم الكالم: (في االستثناء المنقطع عبارة) إال(كثیرة قبل  
: بمعن��ى) إال(وم��ا ذك��ره العم��اني وال��سجاوندي ب��أن   . ت��م الك��الم م��ن حی��ث اإلع��راب  

، ولك���ن اس���تدراك یوج���ب الوص���ل، أی���ًضا حج���ة لی���ست بالقوی���ة، ف���إن تعل���ق  )لك���ن(
علق معنوي، ال تعلق إعراب، فجملة االس�تدراك جمل�ة تام�ة            االستدراك بما قبلھ ھو ت    

الت�ي ل�م   ) لك�ن (ثم إنھ یستدرك على السجاوندي والعم�اني بأنھم�ا وقف�ا قب�ل       . إعرابًیا
 {: ، یق�ول العم�اني ف�ي قول�ھ        )٣(یدخل علیھا ال�واو ف�ي مواض�عھا ال�سبعة ف�ي الق�رآن             

  Æ   Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ {]١٦١: الن���������������ساء-

١٦٢[" :}  Á  À  ¿  {   وبم�ا أنھم�ا     .)٤("ذكره أب�و ح�اتم    . وقف تام، مجمع علیھ 

ف��ي االس��تثناء المنقط��ع  ) إال(المج��ردة ع��ن ال��واو، فإنھم��ا ق��د ق��درا   ) لك��ن(ابت��دءا ب��ـ
المجردة عن الواو في جمیع األمثلة، وفي المث�الین المنق�ولین عنھم�ا             ) لكن: (بمعنى

 !فأي فرق بینھما؟. آنًفا

                                                           

 .٢٦٦-١/٢٦٥:  المرشد)١(

 .٢/٧٩٣: علل الوقوف)٢(

 .٤٤١ و٢/٤٤٠، ١/٤٠٩: ، علل الوقوف٦٣٠، ٣٥٨، ٢/٢٠٠، ٦١٩ و ١/٥٥٠: المرشد: ینظر)٣(

 .١/٦١٧:  المرشد)٤(
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، احتج��وا ب��أن )لك��ن: (ف��ي االس��تثناء المنقط��ع بمعن��ى ) إال(بت��داء ب��ـإن المج��وزین لال -٨
وقد ناقش ابن الحاج�ب حج�ة   . في االستثناء المنقطع جملة مستأنفة) إال(الجملة بعد   

ث�م  . أن الجمل�ة ف�ي معن�ى االبت�داء        : المانعین والمجوزین، ومما اح�تج ب�ھ للمج�وزین        

 .  /  0  1  {: قول�ھ  مث�ل  ىعل�  باإلجم�اع  جوازالوق�ف  إل�ى  أالت�رى ": قال بع�د ذل�ك    

]. ٤٤:ی�������ونس[}  4   5  6  7  8  {: ،واالبتداءبقول�������ھ }2  3

 .)١("فكذلك ھذا
ف�ي االس�تثناء   ) إال(فإن أقوى حجة ھي حجة الجمھور القائلین باالبتداء بـ        : وخالصة -٩

وعلیھ فإنھ یكون الوقف على ما قبلھا من قبی�ل الوق�ف الك�افي؛ ألن جمل�ة                 . المنقطع
ومم�ا  . المنقطع متعلقة بم�ا قبلھ�ا م�ن حی�ث المعن�ى، ال م�ن حی�ث اإلع�راب          االستثناء  

أن الوقف أكثر إیضاًحا للمعن�ى، وفی�ھ إزال�ة لل�وھم، ویع�د إزال�ة              : یقوي الوقف قبلھا  
الوھم من قواعد البالغ�ة وأساس�یات الخط�اب، ولع�ل حك�م ال�داني ب�الوقف الت�ام قب�ل                      

 يي ىي{: فف��ي قول��ھ تع��الى .  أعل��مواهللا. لعل��ة االس��تئناف، وإلزال��ة ال��وھم  ) إال(

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

أكث�ر إی�ضاًحا     } َّ{: ، أال ترى أن الوقف على قول�ھ       ]٢٩: النساء[} نئ

للمعن��ى، ودفًع��ا لل��وھم ال��ذي یح��صل إذا وص��ل بم��ا بع��ده، ف��إن الوص��ل ق��د ی��وھم أن��ھ    
ت ع�ن  استثناء مت�صل، فل�و ُجع�ل اس�تثناء مت�صًلا لج�از أك�ل األم�وال بالباط�ل إذا كان�                    

تراض بینھما، وھذا ُمـحال، فإنھ ال یجوز أكل األموال بالباطل مطلًقا، فاالستثناء ھنا     
 عنت�راض  التج�ارة   استثناءمنقطع؛ألنھذا أن وأجمعواعلى: "منقطع، یقول الواحدي 

لك�ن ك�ون تج�ارة    : ومعنى اآلیة كما قال المف�سرون     . )٢("بالباطل المال أكل من لیست
 . )٣(عنھ، أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حالل لكمعن تراض منكم غیر منھي 

 

                                                           

 .٢/٨٣١:  أمالي ابن الحاجب)١(

 .٤٦٨-٦/٤٦٧:  التفسیر البسیط)٢(

: ، البح���ر المح���یط ٢/٧٠:  تف���سیر البی���ضاوي ٢/٤١: ر ال���وجیز، المح���ر١/٥٠٢: الك���شاف:  ینظ���ر)٣(
، التحری�ر  ٣/١٦: ، روح المع�اني ٢/١٧٠: ، تف�سیر أب�ي ال�سعود    ٢/٢٦٨: ، تفسیر ابن كثیر   ٣/٢٤١

 .٥/٢٣: والتنویر
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  اخلامتة

ف�ي  ) إال(م�ذاھب العلم�اء ف�ي االبت�داء ب�ـ         : (ھذه بعض الوَمَضات في دراسة موضوع     
. وھو موضوع غایة في األھمی�ة، وبحاج�ة إل�ى دراس�ات أكث�ر عمًق�ا      ). االستثناء المنقطع 

ا أنعم بھ علي من إتم�ام ھ�ذا البح�ث،         وفي األخیر ال یسعني إال أن أشكر اهللا تعالى على م          
وأسألھ عز ذكره التوفیق والسداد للجمیع، والحم�د       . وأن یغفر لي ما زللت من غیر قصد       

  .هللا رب العالمین
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  : المصادر والمراجع

: القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشـریف    -
  .ھـ١٤٢٨

ألب���ي بك���ر محم���د ب���ن عب���د اهللا ب���ن العرب���ي الم���الكي     أحك���ام الق���رآن الب���ن العرب���ي،  -١
 لبن��ان، – بی��روت –دار الكت��ب العلمی��ة أحم��د فری��د المزی��دي،  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٤٣ت(
 .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧: ٢ط

محم�د عب�د    : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٦٨٤ت(االستغناء في االستثناء، ألحمد بن إدریس القراف�ي          -٢
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦: ١ لبنان، ط- بیروت-القادر عطا، دار الكتب العلمیة

، )ھ��ـ٣١٦ت(األص��ول ف��ي النح��و، ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن س��ھل ب��ن ال��سراج النح��وي         -٣
 . م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥: ١بیروت، ط-عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة/د: تحقیق

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمین بن محم�د المخت�ار ال�شنقیطي                -٤
 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ :بیروت-، دار الفكر)ھـ١٣٩٣ت(

عب�د الم�نعم   : ،  تحقیق)ھـ٣٣٨ت(إعراب القرآن، ألبي جعفر النحاس أحمد بن محمد       -٥
 .ھـ١٤٢١: ١ بیروت، ط–خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة 

، دار العل�م    )ھ�ـ ١٣٩٦ت(األعالم، لخیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي الدم�شقي            -٦
 .م٢٠٠٢: ١٥ بیروت، ط-للمالیین

، )ھ��ـ٦٨٣ت(ف��ي معرف��ة الوق��ف واالبت��داء، ألب��ي محم��د عب��د اهللا النك��زاوي     االقت��داء  -٧
) ال�دكتوراه (رسالة مقدمة لنی�ل ال�شھادة العالمی�ة العالی�ة     -مسعود أحمد إلیاس : تحقیق

 الجامع�ة اإلس�المیة   – كلیة القرآن الك�ریم والدراس�ات اإلس�المیة          – شعبة القراءات    –
 .ھـ١٤١٣: بالمدینة المنورة

، )ھ�ـ ٦٤٦ت(حاجب، ألبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاج�ب       أمالي ابن ال   -٨
 -ھـ ١٤٠٩:  بیروت– األردن، دار الجیل –فخر صالح سلیمان، دار عمار      /د: تحقیق
 .م١٩٨٩

، )ھ��ـ٦٢٤ت(إنب��اه ال��رواة عل��ى أنب��اه النح��اة، ألب��ي الح��سن عل��ي ب��ن یوس��ف الِقْفط��ي   -٩
 -ھ��ـ ١٤٠٦: ١الق��اھرة، ط-رب��يمحم��د أب��و الف��ضل إب��راھیم، دار الفك��ر الع    : تحقی��ق
 .م١٩٨٦

إی��ضاح الوق��ف واالبت��داء ف��ي كت��اب اهللا ع��ز وج��ل، ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن القاس��م    -١٠
أحم��د عی��سى المع��صراوي، وأحم��د عب��د ال��رازق   /د.أ: ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٢٨ت(األنب��اري 

مملك��ة – وزارة الع��دل وال��شؤون اإلس��المیة  –البك��ري، إدارة ش��ؤون الق��رآن الك��ریم   
 .م٢٠١٢ -ھـ١٤٣٣: ١البحرین، ط

اإلیضاح في شرح المفصل، ألبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب              -١١
–موس��ى بن��اي العلیل��ي، وزارة األوق��اف وال��شؤون الدینی��ة   /د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٤٦ت(

 .الجمھوریة العراقیة
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، )ھ�ـ ٤٣٠ت(البرھان في علوم القرآن، ألبي الح�سن عل�ي ب�ن إب�راھیم الح�وفي           -١٢
 . مصر–، دار الكتب والوثائق القومیة )فرقةمخطوط في عدة أجزاء مت(
: ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٤٥ت(البح��ر المح��یط، ألب��ي حی��ان محم��د ب��ن یوس��ف األندل��سي    -١٣

لبن��ان، -بی�روت -ع�ادل أحم�د عب��د الموج�ود، وعل��ي محم�د مع��وض، دار الكت�ب العلمی��ة     
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣: ١ط

بن أب�ي بك�ر     بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، لجالل الدین عبد الرحمن            -١٤
 -ھ���ـ ١٣٨٤: ١، مطبع���ة عی���سى الب���ابي الحلب���ي وش���ركاه، ط)ھ���ـ٩١١ت(ال���سیوطي 

 .م١٩٦٥
البیان في غریب إعراب القرآن، ألبي البركات األنباري عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د                 -١٥

: ط���ھ عب���د الحمی���د ط���ھ، الھیئ���ة الم���صریة العام���ة للكت���اب   /د: تحقی���ق، )ھ���ـ٥٧٧ت(
 .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠

المشاھیر واألعالم، لشمس الدین أبي عبد اهللا محم�د ب�ن     تاریخ اإلسالم ووفیات     -١٦
 -ب��شار ع��واد مع��روف، دار الغ��رب اإلس��المي  /د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٤٨ت(أحم��د ال��ذھبي  

 .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤: ١بیروت، ط
التبی����ان ف����ي إع����راب الق����رآن، ألب����ي البق����اء عب����د اهللا ب����ن الح����سین العكب����ري  -١٧

 . الحلبي وشركاهعلي محمد البجاوي، عیسى البابي : ، تحقیق)ھـ٦١٦ت(
الت��ذییل والتكمی��ل ف��ي ش��رح الت��سھیل، ألب��ي حی��ان محم��د ب��ن یوس��ف األندل��سي     -١٨

 .١حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق، ط/د: ، تحقیق)ھـ٧٤٥ت(
تحبیر التیسیر في الق�راءات الع�شر، لمحم�د ب�ن محم�د المع�روف ب�ابن الج�زري                    -١٩

 األردن، –عم��ان  –أحم�د محم��د مفل�ح الق�ضاة، دار الفرق�ان     /د: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٨٣٣ت(
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١: ١ط

، ال��دار )ھ��ـ١٣٩٣ت(التحری��ر والتن��ویر، لمحم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور التون��سي     -٢٠
 . م١٩٨٤:  تونس-التونسیة للنشـر

، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثی�ر     )تفسیر القرآن العظیم  (تفسیر ابن كثیر     -٢١
: ٢ الری�اض، ط   -یب�ة   سامي بن محمد ال�سالمة، دار ط      : ، تحقیق )ھـ٧٧٤ت(الدمشقي  

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
، لقاض��ي )إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الق��رآن الك��ریم   (تف��سیر أب��ي ال��سعود   -٢٢

-، دار إحیاء التراث العرب�ي  )ھـ٩٨٢ت(القضاة أبي السعود محمد بن محمد العمادي       
 . لبنان-بیروت

، )ھ�ـ ٤٦٨ت(التفسیر البسیط، ألبي الح�سن عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د الواح�دي                -٢٣
رس�الة دكت�وراة بجامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود، ث�م         ) ١٥(أصل تحقیق�ھ ف�ي     : تحقیق
 .ھـ١٤٣٠:  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة-عمادة البحث العلمي : نشرتھ
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، لمحی��ي ال��دین أب��ي محم��د الح��سین ب��ن م��سعود )مع��الم التنزی��ل(تف��سیر البغ��وي  -٢٤
: الری��اض-وآخ��رین، دار طیب��ةمحم��د عب��د اهللا النم��ر،  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥١٦ت(البغ��وي 
 .ھـ١٤٠٩

، لعب����د اهللا ب����ن عم����ر  )أن����وار التنزی����ل وأس����رار التأوی����ل  (تف����سیر البی����ضاوي  -٢٥
محم��د عب��د ال��رحمن المرع��شلي، دار إحی��اء الت��راث   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٩١ت(البی��ضاوي

 .ھـ١٤١٨: ١لبنان، ط- بیروت–العربي 
ل�ي ب�ن محم�د    ، ألب�ي الح�سن ع  )لباب التأویل ف�ي مع�اني التنزی�ل      (تفسیر الخازن    -٢٦

 -محم��د عل��ي ش��اھین، دار الكت��ب العلمی��ة   : تحقی��ق، )ھ��ـ٧٤١ت(المع��روف بالخ��ازن  
 .ھـ١٤١٥: ١لبنان، ط-بیروت

، ألب�ي عب�د اهللا محم��د ب�ن عم��ر    )التف�سیر الكبی��ر -مف��اتیح الغی�ب (تف�سیر ال�رازي    -٢٧
 بی�روت، لبن�ان،     –، دار إحیاء الت�راث العرب�ي        )ھـ٦٠٦ت(الملقب بفخر الدین الرازي     

 .ھـ١٤٢٠: ٣ط
تفسیر الراغب األصفھاني، ألب�ي القاس�م الح�سین ب�ن محم�د المع�روف بالراغ�ب          -٢٨

 الری��اض، –ع��ادل ب��ن عل��ي ال��شِّدي، دار ال��وطن /د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٠٢ت(األص��فھاني 
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤: ١ط

، ألب��ي المظف��ر من��صور ب��ن محم��د ال��سمعاني )تف��سیر الق��رآن(تف��سیر ال��سمعاني  -٢٩
: ١ الری���اض، ط–ب��ن إب��راھیم، دار ال��وطن    أب��ي تم��یم یاس���ر   : ، تحقی��ق )ھ��ـ ٤٨٩ت(

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨
، ألبي جعفر محمد بن جری�ر  )جامع البیان عن تأویل آي القرآن (تفسیر الطبري    -٣٠

عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي، دار ھج�ر للطباع�ة                : ، تحقی�ق  )ھـ٣١٠ت(الطبري  
 .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢: ١ القاھرة، ط-والنشر

، ألبي عبد اهللا محم�د ب�ن أحم�د القرطب�ي            )القرآنالجامع ألحكام   (تفسیر القرطبي  -٣١
  -ھ�ـ     ١٤٢٣:  الری�اض  -ھشام سمیر البخاري، دار ع�الم الكت�ب       : ، تحقیق )ھـ٦٧١ت(

 .م٢٠٠٣
، )ھ�ـ ٨٣٣ت(التمھید في علم التجوید، لمحمد بن محمد المعروف بابن الجزري          -٣٢

 -ھ���ـ ١٤٠٥: ١ الری���اض، ط–عل���ي ح���سین الب���واب، مكتب���ة المع���ارف     /د: تحقی���ق
 .م١٩٨٥

، )ھ�ـ ٦٤٣ت(جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدین ال�سخاوي عل�ي ب�ن محم�د               -٣٣
 -ھ��ـ ١٤٠٨: ١ مك��ة المكرم��ة، ط –عل��ي ح��سین الب��واب، مكتب��ة الت��راث     /د: تحقی��ق
 .م١٩٨٧

حاش���یة ال���دمامیني عل���ى مغن���ي اللبی���ب، ألب���ي محم���د ب���ن أب���ي بك���ر ال���دمامیني   -٣٤
د ال��شمني عل��ى مغن��ي   تق��ي ال��دین أحم��د ب��ن محم��   : طب��ع م��ع حاش��یة  (، )ھ��ـ٨٢٨ت(

 .مصر-،المطبعة البھیة )اللبیب
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حاش����یة زاده عل����ى تف����سیر البی����ضاوي، لمحی����ي ال����دین ش����یخ زاده القوج����وي  -٣٥
لبن�ان،  -بی�روت –محم�د عب�د الق�ادر ش�اھین، دار الكت�ب العلمی�ة             : ، تحقیق )ھـ٩٥١ت(
 .م١٩٩ -ھـ ١٤١٩: ١ط

، ل�شرف  )فتوح الغیب في الكشف عن قناع الری�ب      (حاشیة الطیبي على الكشاف      -٣٦
، الم�شرف الع�ام عل�ى اإلخ�راج العلم�ي      )ھ�ـ ٧٤٣ت(الدین الحسین بن عبد اهللا الطیبي    

: محم��د عب��د ال��رحیم س��لطان العلم��اء، ج��ائزة دب��ي الدولی��ة للق��رآن الك��ریم     /د: للكت��اب
 .م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٣٧٠ت(الحجة في القراءت السبع، للحسین بن أحم�د ب�ن خالوی�ھ            -٣٧
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: ٣ بیروت، ط–م، دار الشروق عبد العال سالم مكر

الدر المصون في علوم الكت�اب المكن�ون، ألحم�د ب�ن یوس�ف المع�روف بال�سمین              -٣٨
: ١ دم���شق، ط–أحم���د محم���د الخ���ّراط، دار القل���م   /د: ، تحقی���ق)ھ���ـ٧٥٦ت(الحلب���ي 
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

، ش�رح   )م٦٠٤ت(دیوان النابغة، ألبي أمام�ة زی�اد ب�ن معاوی�ة النابغ�ة ال�ذبیاني                 -٣٩
 -ھ��ـ ١٤١٦: ٣ لبن��ان، ط-بی��روت–عب��اس عب��د ال��ساتر، دار الكت��ب العلمی��ة  : وتق��دیم
 .م١٩٩٦

روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن العظ��یم وال��سبع المث��اني، ألب��ي الف��ضل ش��ھاب    -٤٠
عل�ي عب�د الب�اري عطی�ة،     : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٢٧٠ت(الدین محمود بن عبد اهللا األلوس�ي     

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥: ١ ط لبنان،- بیروت-دار الكتب العلمیة 
سیر أعالم النبالء، لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان ال�ذھبي    -٤١

: ٣بی���روت، ط-مجموع���ة م���ن المحقق���ین، مؤس���سة الرس���الة  : ، تحقی���ق)ھ���ـ٧٤٨ت(
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٧٢ت(ش��رح الت��سھیل، لمحم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن مال��ك األندل��سي    -٤٢
: ١محم��د ب��َدوي المخت��ون، دار ھج��ر للطباع��ة والن��شر، ط/ دعب��د ال��رحمن ال��سید، و/د

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠
حسن بن محمد بن إبراھیم، عمادة     /د: شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، تحقیق      -٤٣

 -ھـ ١٤١٤: ١ السعودیة، ط -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة     –البحث العلمي   
 .م١٩٩٣

، )ھـ٦٤٣ت( بابن یعیش    شرح المفصل للزمخشري، لیعیش بن علي  المعروف        -٤٤
 -ھ��ـ ١٤٢٢: ١لبن��ان، ط-بی��روت-إمی��ل ب��دیع یعق��وب، دار الكت��ب العلمی��ة   /د: تحقی��ق
 .م٢٠٠١

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٥٦٠ت(علل الوقوف، ألبي عبد اهللا محمد بن طیفور ال�سجاوندي     -٤٥
 -ھ�ـ  ١٤٢٧: ٢ ال�سعودیة، ط  – الری�اض    –محمد بن عبد اهللا الِعیدي، مكتبة الرشد        /د

 .م٢٠٠٦
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ی��ة ف��ي طبق��ات الق��راء، لمحم��د ب��ن محم��د المع��روف ب��ابن الج��زري       غای��ة النھا -٤٦
 . برجستراسر، مكتبة ابن تیمیة/ج: ھـ١٣٥١، عنى بنشره عام )ھـ٨٣٣ت(
: ،  تحقی��ق)ھ��ـ٣٣٨ت(القط��ع واالئتن��اف، ألب��ي جعف��ر النح��اس أحم��د ب��ن محم��د  -٤٧

 .٢ لبنان، ط– بیروت –أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة 
لنح���و، الب���ن الحاج���ب جم���ال ال���دین ب���ن عثم���ان ب���ن عم���ر     الكافی���ة ف���ي عل���م ا  -٤٨

: ١ الق��اھرة، ط–ص��الح عب��د العظ��یم ال��شاعر، مكتب��ة اآلداب /د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٤٦ت(
 .م٢٠١٠

الكت��اب، إلم��ام النح��اة أب��ي ب��شر عم��رو ب��ن عثم��ان ب��ن َقنب��ر الملق��ب ب��سیبویھ         -٤٩
: ٣الق��اھرة، ط–عب��د ال��سالم محم��د ھ��ارون، مكتب��ة الخ��انجي    : ، تحقی��ق)ھ��ـ١٨٠ت(

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
الك���شاف ع���ن حق���ائق غ���وامض التنزی���ل، ألب���ي القاس���م محم���ود ب���ن عم���رو          -٥٠

 .ھـ١٤٠٧: ٣بیروت، ط-، دار الكتاب العربي)ھـ٥٣٨ت(الزمخشري جار اهللا 
كشف المشكالت وإی�ضاح المع�ضالت، ألب�ي الح�سن عل�ي ب�ن الح�سین الب�اقولي                   -٥١

: لغ�ة العربی�ة بدم�شق   محمد أحمد ال�دالي، مطبوع�ات مجم�ع ال   /د: ، تحقیق )ھـ٥٤٣ت(
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

لط��ائف اإلش��ارات لفن��ون الق��راءات، ألب��ي العب��اس أحم��د ب��ن محم��د الق��سطالني      -٥٢
مركز الدراسات القرآنی�ة، مجم�ع المل�ك فھ�د لطباع�ة الم�صحف              : ، تحقیق )ھـ٩٢٣ت(

 .  المدینة المنورة-الشریف
تح عثم�ان  المحتسب في تبیین وجوه شواذ الق�راءات واإلی�ضاح عنھ�ا، ألب�ي الف�          -٥٣

:  م�صر  – المجل�س األعل�ى لل�شؤون اإلس�المیة          –، وزارة األوقاف    )٣٩٢ت(بن جني   
 .م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، البن عطی�ة أب�ي محم�د عب�د الح�ق ب�ن             -٥٤
عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي محم��د، دار الكت��ب    : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٤٢ت(غال��ب األندل��سي  

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢: ١لبنان، ط-بیروت-العلمیة
المرشد في الوقف واالبتداء، ألبي محم�د الح�سن ب�ن عل�ي العم�اني، ت�م تحقیق�ھ                    -٥٥

 جامع�ة  –في رسالتین علمیتین لنیل درجة الماجستیر من كلیة الدعوة وأص�ول ال�دین    
من أول الكتاب إل�ى آخ�ر س�ورة الن�ساء،     ): ١ج(ھـ، الرسالة األولى ١٤٢٣: أم القرى 

م�ن أول س�ورة المائ�دة إل�ى     ): ٢ج(الرس�الة الث�اني  . عب�دلي ھند بنت منصور ال  : تحقیق
 .محمد بن حمود األزوري: آخر سورة الناس، تحقیق

مع���اني الق���رآن، ألب���ي الح���سن األخف���ش األوس���ط س���عید ب���ن م���سعدة الب���صري     -٥٦
ھ�ـ  ١٤١١: ١القاھرة، ط-ھدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي  /د: ، تحقیق )ھـ٢١٥ت(
 .م١٩٩٠ -
أحم��د : ، تحقی��ق)ھ�ـ ٢٠٧ت(ری��ا یحی��ى ب�ن زی��اد الف��راء  مع�اني الق��رآن، ألب�ي زك   -٥٧

 .١یوسف نجاتي، وآخرین، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ط
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: ،  تحقی�ق )ھ�ـ ٣٣٨ت(معاني القرآن الكریم، ألبي جعفر النحاس أحمد بن محم�د     -٥٨
 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨: ١ مكة المكرمة، ط–محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى 

، )ھ�ـ ٣١١ت(ابھ، ألبي إس�حاق الزج�اج إب�راھیم ب�ن ال�سري      معاني القرآن وإعر  -٥٩
 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨: ١ بیروت، ط-عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب/د: تحقیق

مغن��ي اللبی��ب ع��ن كت��ب األعاری��ب، الب��ن ھ��شام أب��ي محم��د عب��د اهللا ب��ن یوس��ف    -٦٠
 دم��شق، –م��ازن المب��ارك، ومحم��د عل��ي حم��د اهللا، دار الفك��ر : ،  تحقی��ق)ھ��ـ٧٦١ت(
 .م١٩٨٥: ٦ط

المفصل في صنعة اإلعراب، ألبي القاسم محمود ب�ن عم�ر الزمخ�شري ج�ار اهللا                 -٦١
 .م١٩٩٣: ١بیروت، ط-علي بو ملحم، مكتبة الھالل/د: ، تحقیق)ھـ٥٣٨ت(
محم�د عب�د    : ، تحقی�ق  )ھـ٢٨٥ت(المقتضب، ألبي العباس محمد بن یزید المبرِّد         -٦٢

 .  لبنان- بیروت -الخالق عضیمة، عالم الكتب
لتلخ����یص م����ا ف����ي المرش����د، ل����شیخ اإلس����الم أب����ي یحی����ى زكری����ا          د المق����ص  -٦٣

مطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي        ،  )من�ار الھ�دى   (، طب�ع بھ�امش      )ھ�ـ ٩٢٦ت(األنصاري
 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣: ٢وأوالده بمصر، ط

، )ھ�ـ ٤٤٤ت(المكتفى في الوقف واالبتدا، ألب�ي عم�رو عثم�ان ب�ن س�عید ال�داني         -٦٤
: ١ بی���روت، ط–مؤس���سة الرس���الة  یوس���ف عب���د ال���رحمن المرع���شلي،    /د: تحقی���ق
 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤

منار الھدى في بیان الوقف واالبتدا، ألحمد بن محمد بن عب�د الك�ریم األش�موني            -٦٥
، مطبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي بم��صر،     )م�ن علم�اء الق�رن الح�ادي ع�شر الھج��ري     (
 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣: ٢ط

لج���زري الن���شر ف���ي الق���راءات الع���شر، لمحم���د ب���ن محم���د المع���روف ب���ابن ا         -٦٦
 . بمصرعلي محمد الضباع، المطبعة التجاریة الكبرى: ، تحقیق)ھـ٨٣٣ت(
، )ھ�ـ ٤٣٧ت(الھدایة إلى بلوغ النھایة، ألبي محمد مكي ب�ن أب�ي طال�ب القی�سي           -٦٧

مجموع���ة رس���ائل جامعی���ة قام���ت بمراجعتھ���ا وت���دقیقھا وتھیئتھ���ا للطباع���ة   : تحقی���ق
 جامع��ة –ت اإلس��المیة  كلی��ة ال��شریعة والدراس��ا –مجموع��ة بح��وث الكت��اب وال��سنة   

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩: ١الشارقة، ط
ھمع الھوامع في ش�رح جم�ع الجوام�ع، لعب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر ج�الل ال�دین                        -٦٨

 . مصر–عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة : ، تحقیق)ھـ٩١١ت(السیوطي 
وصف االھت�داء ف�ي الوق�ف واالبت�داء، إلب�راھیم ب�ن عم�ر ب�ن إب�راھیم الجعب�ري                  -٦٩

 م�صر،   –فرغل�ي س�ید عرب�اوي، مكتب�ة فرغل�ي س�ید عرب�اوي               : ، تحقی�ق  )ھـ٧٣٢ت(
 .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣: ١ط

طاھر : ، تحقیق )ھـ٥١٦ت(الوقف واالبتداء، ألبي الحسن الغّزال علي بن أحمد          -٧٠
جامع�ة  - رسالة علمیة لنی�ل درج�ة الماج�ستیر ف�ي عل�وم اللغ�ة العربی�ة          -محمد الھمس   

 . م٢٠٠ -ھـ ١٤٢١: قسم اللغة العربیة-یةكلیة اآلداب والعلوم اإلنسان-دمشق
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): مخط�وط (، )ھ�ـ ٥١٦ت(الوقف واالبتداء، ألبي الح�سن الغ�ّزال عل�ي ب�ن أحم�د               -٧١
 .ھـ٨٥٢:  عام النسخ– ٢١٢:  عدد األوراق– دمشق –مكتبة األسد الوطنیة 

الوقف واالبتداء في كتاب اهللا، ألبي القاس�م یوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن جب�ارة الھ�ذلي                     -٧٢
 –عمار أمین الددو، بحث محكم في مجلة ال�شریعة والق�انون            /د: ، تحقیق )ھـ٤٦٥ت(

 -ھ�ـ   ١٤٢٩ربیع الثاني   ): ٢٢(، السنة   )٣٤(جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، العدد      
  .م٢٠٠٨أبریل 




