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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 
 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(435) 
 االستثناء املنفصل: انفصال يف اتصال

فمن حيث  املسثتثم هنثه  ،يف انفصال يف اتصال واتصال   نه انفصال  هي أنكتة يف االستثناء املنفصل وبعبارة أخرى: ان ال
 ،ح العتبثار  اسثتثناءر، هتصثل وهثو املصث    وهن حي  املستثم هنه الواقعي املقثد   ،املذكور هنفصل وبه مسي املنفصل هنفصالا 

 أشران إىل جهة االنفصال.فبقولنا استثناء أشران إىل جهة االتصال وبقولنا هنفصل 
لو أريد ذلك كثان  هألن ؛تجو ز به عن األعم هنه أو يكون عن كناية عنهوليس املقصود مما ذكر ان املستثم هنه املذكور ي  

هثثن األعثثم  اا ر أعثثم فيكثثون االسثثتثناء  ثثاهراا هثثن املثثذكور واب نثثحثثم هثثذ املثثذكور هقثثد  ، بثثل املقصثثود انثثه يالهثن املتصثثل حقيقثثةا 
 املقدر.

 شواهد وأمثلة قرآنية
 :لذلك أبهثلة عديدة يتضح هبا وجه املقصود وبرهانه بشكل أجلى االستشهادوميكن 

فان االستثناء هتصل بناء على ان إبلثيس هثن  1(َوِإْذ قُ ْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبليَس...)قال تعاىل: 
ََ َ  ْن َأْم ِر رَبفِ  ِ ): يف تتمثة اييثة السثابقة نثه هثن ا،ثن، قثال تعثاىلاملالئكة، لكن املشهور املنصور ا ِ نِف فَ َفَس  ِْ ََ ِم َن ا  (...ك ا

ال  عثثد   اسثثتثناءا ح ل  وجثثود هقثثدر أعثثم هثثن املسثثتثم هنثثه وهثثو املصثث    هثثن هثثا سثثب  هثثو لكنثثه وجهثثه  ،وعليثثه فاالسثثتثناء هنفصثثل
اسثثتثناء هثثن  (ِإالَّ ِإْبل  يسَ ) عثثد  م أو هثثن هعهثثم إال إبلثيس، وميكثثن ان ي  ن يف صثثفوفهفسثثجد املالئكثة وه ثث :ه قيثثلاسثتدراكاا، كنن ثث

ِإالَّ )قيثثثل  ،أو تومهثثثوا انثثثه سثثثجد هعهثثثم األعثثثم املتثثثوهم أت حيثثث  تثثثوهم املالئكثثثة انثثثه هثثثنهم أو تثثثوهم النثثثا  انثثثه هثثثن املالئكثثثة
 .(ِإْبليسَ 

ََ لَِتْ    ش )وقثثثال تعثثثاىل:  ََ اْلُش   ْرآ فانثثثه بنثثثاء علثثثى القثثثول ابنفصثثثال  2( تَ   ْةِكَرةن ِلَم   ْن َ ْ     ا ِإالَّ   ط     ا م   ا أَنْ َ ْلن   ا َ َلْي   
)هثا أنللنثا عليثك القثثرآن  :ر وهثوهثثن املقثد   اسثتثناءا  –ل ب ثاا  –لكونثه  ؛فثان الت قيث  انثه هنفصثل  ثثاهراا هتصثل واقعثاا  ،االسثتثناء

 ألغراض احملتملثة، ابلثذكر، لعنايثة  ا بنيهن  ( لَِتْ ش )( وقد خصص تذكرةا ملن خيشىألت غرض هن أغراض إنلال الوحي إال 
أت ملليثثد العنايثثة بنفيثثه إذ قثثد يتثثوهم انثثه حيثث  كثثان نبيثثاا فثثان إنثثلال القثثرآن عليثثه يقتضثثي هنثثه، هليثثداا هثثن الشثثكر ابملليثثد  ،بثثه
 ب هن العبادة.تع  م  ثد الجه  م  ثال

ًْ  وان ِإالَّ َس  المان )وقثثال تعثثاىل:  ََ في   ا َل وذلثثك ألن الكثثثالم  ؛فيهثثا كالهثثاا إال سثثالهاا كننثثثه قيثثل ال يسثثمعون   3(ال َيْس  َمُعو
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 ،واللغثو سثلم هضثر ،فثان السثالم إيبثاف هفيثد ؛ذاكهو هذا وال هو ال غريمها، بينهما، مما فإها سالم وإها لغو وإها  :أقسام
نميمثة، وذلثك  ، وال هثو ابلضثار كالغيبثة والتهمثة والواإلرشثادوالثذكر  للعبثادوقد يكون الكالم حياداا فال هو ابلنافذ كثالوعم 

ر هثو )ال يسثمعون فيهثا كالهثاا( وإكثا ذكثر )لغثواا( ألنثه األهثم األوىل كنغلب الكالم يف العادايت، وعليه فاملسثتثم هنثه املقثد  
 .عليه ألنه ايمل لإلنسان فنفيه أكثر إفراحاا له وأوضح اهتناانا  ينفىابن 

 شواهد من اللًة العربية
 وهن األهثلة على ذلك:

فكننه قيثل إن كثان فيثه فيه عيب،  يبة القلب كننه ت وه  م أن  ، ووجه االستثناء انه  (يبة قلبهعيب يف زيد إال     ال)قوهلم: 
 عيب حقيقي أو هتوهم إال  يبة قلبه. يوجد فيهوبعبارة أخرى: ال  ،عيب فهو  يبة قلبه

ها على االستثناء، فان املقثدر هثو بوبنص على البدليةإال ألسن النريان( برفذ ألسن  وقوهلم: )ال خيطب يف احلرب خطيب  
 ال خيطب يف احلرب خطيب حقيقي وال جمازت إال ألسن اللهب.

ال يصح قوهلم )جاء القوم إال محثاراا( إذ ال يبثوز اسثتثناء النكثرة الثص مل اصثص )املسثماة ابلنكثرة غثري املفيثدة( هثن  مث انه
واهثثا هعنثثوايا، فانثثه إذا مل  ،م أو إال احلمثثار أو إال محثثارهم( فهثثذا لفظيثثاا املعرفثثة، والصثث يح ان يقثثال: )جثثاء القثثوم إال محثثاراا هلثث

رتكثازاا، أن القثوم عنثدها يبي ثون  ثيء إبل حي  لوحم،  ،تالحم أية هناسبة بني جميء القوم واحلمار لكان االستثناء غلطاا 
 دة به أو فقل هن املقدر املتوهم.صح االستثناء هن املقدر الذت جرت العا وها شاهبها مما يرافقهم عادة،أمحرهتم 

 ان ال ترادف بني )إال( و)لكن وبل( وال يف اللًة مطلش
ويؤكد ها ذكران  هن عدم دقة تفسري )إال( يف االستثناء املنفصل بث)لكن( و)بل( وانه هساحمي، وانثه غثري ان   ملثا ذكثران  

، لدى الدقة، تراد  يف لغة العرب حقيقثة، بثل كلمثا هكمل له، انه ال يوجد ها نقولهر أعم، بل هستثم هنه هقد  وجود هن 
ا هرتادفثني هثذ ان الل ثاي فيهمثا تتلثف مثم كوهنتثوه   ي   هثثالا قثد فاحلثائ  وا،ثدار :م هرادفاا فهو ابلدقثة تتلثف عثن هرادفثهه   و  تث  

عكثس ا،ثدار، ومسثي األسثد  فان احلائ  مسي حائطاا إلحا ته ابلثدار أو البسثتان ،واحداا  فيهما، هآالا،وإن كان املشار إليه 
ف ر وه لبثثثوبليثثث  و بثثثه  ثثثد وخ ط ثثثار وهب  ثثثيرم و غ ض ثثثنثر ثثثه ب ر وحيثثثدرة وع ر نرثثثد   وع ب ثثثو  وح ط ثثثوم وه رره ثثثا  ور اص  ثثثثثرع م وأ شر ثثثر نثرب   وخ  ش 

ج ه وخ ن اف س وه صور وف د ورك س ود رراب   ن س ود هلر ام  وجم  هر و ر ة وأ خر ، ث وأف اللعفثران.. وغريهثاأبف احلثار  يكث   كما وغريها  وق سر
قثال بعضثهم ان لالسثد االةائثة اسثم وعثن حث  ابعتبار حاالته املختلفة هن رابض وقائم وههثاجم وهسثامل وغثري ذلثك  وذلك

 ابن خالوية ان له مخسمائة أمساا، وكذلك األمساء السبعون للكلب فاهنا بل ا ات ش .
. وهللا العثثامل إكثثا جثثيء هبثثا للنكتثثة الثثص ذكرانهثثاراد  بثثل وال لكثثن، بثثل اهنثثا ال تثث املنقطثثذيف االسثثتثناء  إال  ويف املقثثام فثثان 

 وصل  هللا  ل  حممد وآل  الطاهرين    وللب   صلة إبذن هللا تعاىل.
ََّ اَّللََّ َمَعَنا َفاَل فَاَقَة بَِنا ِإََل َغْْيِهِ )): عجل هللا تعاىل فرجه الشريفروت عن اإلهام املهدت  َُّ َمَعَنا فَ َلْن يُوِحَ نَ  ،ِِلَ ا َواْلَْ

َُ بَ ْعدُ َوََنُْن َصَنا ،َمْن قَ َعَد َ نَّا  (.466ص 2االحتجاج: ج) ((َصَنائِِعَنا ِئُع رَبفَِنا َواْْلَْل


