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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

(436) 
 على االستثناء من املقّدر شواهد أخرى
 م:ومنها: ورد من قوهل

 وكللللللللللللللللللللللللللللللللل   أ   م  ار  للللللللللللللللللللللللللللللللل   أخلللللللللللللللللللللللللللللللللو   
 

 َلَعْمللللللللللللللللللللللللللللللر  َأبيللللللللللللللللللللللللللللللَ   ال  الَ ْر َللللللللللللللللللللللللللللللَدا    
 

لكان مثلل هل ا الكلالم رايكلاي وللي  نلرد انله   يكلن  ،ي املنفصل على ظاهر قوهلم من انه منفصل حقيقةبق  أ  فانه لو 
متالزمللانال ال يفللارو أحللدمها )ومهللا امللان يف السللما   انإذ يكللون معنللال واللل أق يفللارو أخللال، ولكللن الفرقللد ؛بليغللاي فقلل 

فاالنفصال ظلاهر  وحسلا املسلتث   :اآلخر! وإمنا اجلمال والبالغة يف ان يكون منفصالي يف عني اونه متصالي وابلعك 
: والل أق مفارقله أخلول احلقيقلي ، واملقلدرر هلو أملر نظلرمنه امل اور يف الكالم واالتصال واقعي وحسا املقدر يف الكالم

ان ه ا التعميم والتقدير هو األقوى يف إفلادة احلصلر إذ إذا الان الل أق  :فرقدان فاهنما ال يفرتقان، ويؤادلواجملاز  إال ال
يكون حتمياي لعموم قاعلدة املفارقلة حل   ألخيهنازاي، إال الفرقدان، فان فراو زيد أم  حقيقةي  سوا  أاان أخاي مفارقاي أخال، 

 لالخوة اجملازية.
لْويل  )ومنها: قوله تعاىل:  َْ لْوه ْم َواْخ َْ ْم َْلال َهْ  َ لنلْ لِإ   ال  ال ل يَن مََلم لوا م  ِ  َعَللْيك ْم ح ة    َوأل  ِت   ن ْعَملي  َئال  َيك وَ  ل لن لا
َتد و َ  َْ  .ال1)الَعَلْيك ْم َوَلَعل ك ْم تَل

لإِ )فقد اختلف يف  مبطلل  ملا جلته بله  تفلان فسلر  :وعللى حسلا تفسلرها يكلون االسلتثنا  متصلالي أو منفصلالي  الح ة 
صلل ألن حةلة الل ين ظلملوا ملنهم تفاالسلتثنا  م ،أحد الطرفني على اآلخر األعم من اونه حقلاي أو اباللالي، أو هلبه ذلل 

احلةلللة الصلللميمة املللا هلللو  أولكاهلللف علللن الواقللل  اباحلةلللة ت ملللن املسلللتث  منللله األعلللم، وإن فسلللر  تابالللللة وقلللد خر للل
للل)ألن غرهلللا  مقتضلللى القاعلللدة اأنللله قيلللل لللل ال   صلللل  االسلللتثنا  منففنلللازاي،  وليسلللت حةلللة إال اليهة ابحلةلللةهلللب)أو  الهةب  ه 

لكللن اللل ين ظلمللوا مللنهم هلللم  ، حسللا تفسللر امل للهور ملعلل  املنفصللل،يكللون للنللاي عللليكم حةللة إال اللل ين ظلمللوا أ 
احلةلة ) ال اللواقعيمبعنلهلو )احلةلةال يف الظاهر املستث  منه  لكن الظاهر انه على االنفصال فانبهة ال حةة، و عليكم ه  

للللالصللللميمة أو   ال أ  مللللا الكاهللللف أو املطللللاب  للواقلللل ال وامللللا يف البللللاالن فللللان املسللللتث  منلللله مقللللدر هللللو مللللثالي )مستمس 
للليستمسلللكون بللله ملللن ح   لللإِ )فاملللل اور  ،بهةةلللة أو ه  َ مْ  )واملقلللدر )مستمسللل ال و الح ة  لللنلْ لللوا م  يعلللود إىل  ال  ال  ال للل يَن مََلم 
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 وإىل املقدر وهو )مستمس ال واقعاي فهو إخراج منه. وهللا العا . ،اي ظاهر  الح ة إِ )امل اور وهو 
بعالقلة  ،"سللكت  فلالةي للي  فيهلا أنلي  إال الل اب"، فلان الظلاهر ان امللراد )أنلي  حقيقلي وال نلاز ومنها: قلوهلم: 
 ملفاهنا أني  نازاي وبعبارة أخرى: إال ال اب فاهنا أني  بو ه ناز . فتأ الالضد إال ال اب

 شبَإ: ه  املستثىن املتص  داخ  أم خارج؟
الرضلي يف هلرا الكافيلة، يف االسلتثنا  املتصلل ملن انل  عنلدما احملقل  ال لبهة اللط الرحهلا  :ويوضح ما ذارانل ويؤيلدل

تقلول ) لائا القلوم إال زيلدايال فهلل زيللد داخلل يف القلوم أو خلارجا فلدن قللت انلله داخلل يللوم التنلاقن إذ يكلون معنلال انلله 
للللوم فالفلللة امجمجلللاع مجمجلللاعهم عللللى ان االسلللتثنا   ،نيوإن قللللت انللله خلللارج أ    يكلللن داخلللالي يف اجللللائ   !!ٍ  غلللر  لللا ٍ  للا

 .عدم صمة التعبر ابنه استثنا  وانه متصل إذ املع  على ه ا  ا  غر زيد من القوم املتصل فرج. أقول: وللوم
، ألن زيلداي يف قولل   لا ل القلوم إال زيلداي، للو قلنلا أنله غلر داخلل ال1)قال: )مث إن االسلتثنا  م لكل ابعتبلار معقوليتله

يف القللوم، فهللو خللالع امجمجللاع، ألهنللم أالبقللوا علللى أن االسللتثنا  املتصللل فللرج، وال إخللراج إال بعللد الللدخول، فللدن  للاز 
الللدينار، والبللاقي بعللدل هللو  فللرج مللن« دانقللاي »ال لل  يف مثللله،   يصللح يف هللو قوللله: للله عللليق دينللار إال دانقللاي، للعلللم  ن 

مجخرا لله مللنهم بعللد الللدخول، اللان املعلل :  للا  زيللد ملل  القللوم، و   يلل  « إالر »، وإن قلنللا أنلله داخللل يف القللوم، واملقللرب بلله
نرلا الالم العقلال  علن مثلله، وقلد ورد يف الكتلاب العويلو ملن االسلتثنا  هلي  اثلر،  زيلد، وهل ا تنلاقن ظلاهر ينبغلي أن    

للَ  َعامللا  ): اقوللله تعللاىل ََ َسللَنإ    ال  َعْس  ْم َأْللل  َ ْ للي ، فيكللون املعلل : لبللني ا مسللني يف مجلللة األلللف، و  يلبللني ال2)الَْلَلب للَ  
 .ال3)التل  ا مسني؛ تعاىل هللا عن مثله علورا ابرا

  ب  اإلسناد جِ رَ م   داخ ِ  -1األجوبإ: 
الكلالم: أن دخلول املسلتث  يف  لن  املسلتث  منله مث  )فوبلدة :مث ذار أ وبة عديدة انق ها إىل ان اختلار يف اجللواب

إخرا لله ابالق وأخوا:للا: إمنللا اللان قبللل إسللناد الفعللل أو هللبهه إليلله، فللال يلللوم التنللاقن يف هللو:  للا ل القللوم إال زيللداي، ألنلله 
وللة قولل : الع لرة امل للرج مبنوللة قولل : القلوم امل لرج مللنهم زيلد،  لا ول ، وال يف هلو: للله علليق ع لرة إال درمهلاي، ألنلله مبن

، وذل  ألن املنسوب إليه الفعل، وإن أتخر عنه لفظاي، لكنه ال بدق له من التقلدم و لوداي عللى النسلبة  منها واحد، له عليق
الط يدلر عليها الفعل، إذ املنسوب إليه واملنسوب سابقان على النسلبة بينهملا ضلرورة، ففلي االسلتثنا ، مللا الان املنسلوب 

                                                             

 أ  من حيني انه ال ميكن تعقله. ال1)
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 .ال1)املستث  منه فال بدر، إذن، من حصول الدخول وامجخراج قبل النسبة، فال تناقنال إليه هو
 أو داخ  يف املوضوع خارج عن احملمول -2

ان زيداي داخل يف املوضوع خارج عن احملمول أ  داخل يف )القومال خارج علن حكمهلم وهلو )اجمللي ال  :وبعبارة أخرى
 يف االمنا واالمه. وتفسرل هب ا أوىل مما هو ظاهر االمه فتدبر

 أو اإلرادة اجلديإ من كإ عن االستعماليإ -3
الية فويلد داخلل يف القلوم اجللائني يف ولألصوليني  واب آخر عن مثل ذلل  وهلو تفكيل  امجرادة اجلديلة علن االسلتعم

 ،ل غللر  مل لكللن ردر ردر مث بو للٍه  الرضللي ج عنلله يف مرحلللة امجرادة اجلديللة، وقللد اهللار إليللهمرحلللة امجرادة االسللتعمالية وفللر  
فقللال بعضللهم:  تللار أنلله غللر داخللل، بللل القللوم يف قوللل ،  للا  القللوم، عللام فصللوص، أ  أن املللتكلم أراد ابلقللوم قللال: )

وللي  وأ اب: ) ال2)العة لي  فيهم زيد، وقوله إال زيداي، قرينة تدل السام  على مراد املتكلم، وأنه أراد ابلقوم غر زيدمجا
ب لي ، مجمجللاع أهللل اللغللة علللى أن االسللتثنا  فللرج، وال إخلراج إال ملل  الللدخول، وأيضللاي، يتعلل رر دعللوى عللدم الللدخول يف 

داخل يف الع رة بقصدل، مث أخلرج، وإال الان مريلداي بلفل  « واحداي »حداي، ألن قصد املتكلم يف هو: له عليق ع رة إال وا
 .ال3)الالع رة: تسعة، وهو حمال

لكنلله وال إخللراج إال مللن الللدخولال  ،)ان االسللتثنا  فللرج انلله مللن الصللميح قطعللاي  و وابلله واضللح بعللد تطللويران للله وهللو
 .ج عن اجلديةداخل يف االستعمالية فر   متمق  يف املقام فانه

وحمل الكالم نظر ذل  فان االستثنا  املنفصل، بلملا  انله اسلتثنا  فلال بلد ملن الون املسلتث  داخلالي يف املسلتث  منله 
إذ الدخول إمنا هو بلملا  املسلتث  منله  ؛)وإال ملا اان استثنا ال وبلما  انه منفصل فال بد من اونه خار اي، وال تناقن

   منه امل اور.املقدر وا روج إمنا هو بلما  املستث
 سيبوي : نقّدر أعم من املستثىن من ، ْيكو  االستثناء متصال  

أ  منقطعللاي « أو منقطعللا يف األاثللر»قوللله: ) :يطللاب  مسلللكنا فتللدبر فيلله  يللداي قللال اي عللن سلليبويه االملل للرضللير مث ان 
بلدل الغلل  غلر مو لود يف الفصليح  هو: ما يف الدار أحد إال محاراي؛ أهل احلةلاز يو بلون نصلبه مطلقلاي، ألنر « االر »بعد 

 من االم العرب.
وبنللو ملليم قسللموا املنقطلل  قسللمني: أحللدمها مللا يكللون قبللله اسللم متعللدد أو غللر متعللدد يصللح ح فلله، هللو: مللا  للا ل 
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ا القللوم إالر محللاراي ومللا  للا ل زيللد إال عمللراي، فههنللا  للور زون البللدل، مث أن ذللل  االسللم اللل    للوز ح فلله، إمرللا أن يكللون مملل
، يصللح أن  عللل احلمللار إنسللان يصللح دخللول املسللتث  فيلله نللازاي، أو، ال، فللاألول هللو قوللل : مللا يف الللدار أحللد إال محللاراي 

 الدار، اما قال أبو ذؤيا:
لللللللللللللل   يف دار برهلللللللللللللللوة  و    - 211  ْللللللللللللللب  و 

 

للللللللللللللللللل  أ لللللللللللللللللللداء  القبلللللللللللللللللللور تصلللللللللللللللللللي    أنيس 
 

 .ن إذا أبدلتفلسيبويه يف مثل ه ا و ها ،ومثله: ما يل عتاب إال السيف  
 .املنقط  ااملتصل، لصمة دخول املبدل يف املبدل منه  عل   :مهاأحد  

 ال1)أن يقلال: مللا فيهلا إال محلار، أ  ملا فيهللا هلي  إال محلار، لكنلله أن األصلل يف هلو: ال أحللد فيهلا إال محلاراي  :والثلال
للخ   ر للله، اأنلل  د امل االللا لللول املتعللدد املقللدر اسللتبعا نق احمللل وع، املتعللدد، مللا ظ لل ال2)ص ابللل ار مللن مجلللة املسللتث  منللهصر 

، فقلللت ال أحللد فيهللا، أتايللداي  لنفللي اللون اآلدمللي هبللا، فلمللا ذاللرت ذللل   تظللن أن امل االللا يسللتبعد خلورهللا مللن اآلدمللير
مللن  عللراب، تنبيهلا علللى األصلل و علتلله بلدالي علللى ملا اللان عليله يف األصللل، ملن امج ال4)، أبقيلت ذللل  املسلتث ال3)املسلتبعد
 .ال6)ال، فعلى ه ا، ال يكون ه ا من قبيل االستثنا  املتصل اما اان يف الو ه األولال5)اورذل  امل  

مللن قوللله )فلسلليبويه يف مثللل هلل ا و هللان...ال وموضلل   يبللدأ وقللد نقلنللال بطوللله ليتضللح مللرادل  يللداي، وموضلل  ال للاهد
اراي أن يقلال: ملا فيهلا إال محلار، أ  ملا والثال أن األصل يف هو: ال أحد فيها إال مح) :ال اهد و هه الثال فالح  قوله

ال حيللني أر لل  املنفصللل )ال أحللد فيهلللا إال محللارايال إىل املتصللل )مللا فيهللا هللي  إال محللارال فهللو بنظلللرل فيهللا هللي  إال محللار
لمنفصلل ظلاهراي ومتصلل واقعلاي نظللراي لتقلدير )هلي ال والنكتلة يف ذاللر )أحلدال بلدل )هلي ال هللي ملا ذالرل، إذاي: ذ   ر )أحللدال ا 

 ألنه املستث  منه احلقيقي. وه ا يطاب  ما قلنال ماماي، فتدبر. الهي )د ص  تل ، وق   نكتةلل
 و لى هللا على حممد وآل  الطاهرين

 
َرة  )): عليه السالمقال امجمام الباقر  نْلَيا َواآْلخ  ْن َمَكار م  اأْلَْخاَلق  يف  الد  َ  َمْن  :َثاَلِث م  َأْ  تَلْع  َو َعم ْن مََلَمَ  َوَتص 

َ  َعَلْي َ  َ َطَع َ   َ  .ال293حتف العقول: ص) الالَوََتْل َم َعم ْن َج
                                                             

 أ  أحد. ال1)
 أ  هي . ال2)
 .أحد ال3)
 محار. ال4)
 أحد. ال5)
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