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A  

 وعـىل ، سـيدنا حممـد ، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني،احلمد هللا رب العاملني  
 . آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 ،،،،أما بعد
 وتلــك شــهادة رب ،فــسيبقى القــرآن الكــريم حمتفظــًا بإعجــازه وأرساره إىل يــوم الــدين  

 – تعاىل – ويبقى حفظ اهللا ،]٩: احلجر  [�        العاملني 
 وحفـظ مـن أراجيـف ، فهو حفظ من التحريف والتبـديل،لذكره حفظًا مطلقًا ال حتده حدود

 وأفنـان ، وأرسار بالغتـه، وحفظ أللـوان إعجـازه، وحفظ من نيل شبهات الزائغني،املبطلني
          إىل أن تقوم الـساعة  حتى يبقى خالدًا ،بيانه الكريم

ــصلت [        ــالة ،]٤٢: ف ــاحب الرس ــدق ص ــىل ص ــاهدًا ع  ش
 فيقتبس كلُّ جيل وكـلُّ صـاحب ،)ال خيلق عىل كثرة الرد( ومعلنًا أنه )( اخلاتم سيدنا حممد

لُّ باحٍث عن احلق واهلدى من القرآن ما يتطلع إليـه ممـا يناسـب جيَلـُه وفكـَره وذوَقـه فكر وك
 ولعل ىف إطـالق ، دون أن يمسَّ الركائز واألسَس الدينية أو األخالقية أو االجتامعية،ومبادئه

 . الذكر عىل القرآن ىف اآلية ما يومئ إىل تلك املعانى
 وكـلَّ وارٍد ، لـه طالٍب لَّ  فأمدَّ كُ ، ثرائهقائه وعوامَل  ببني طياته مكوناِت  وقد محل القرآنُ   

ته،عليه بام شاء اهللا   كـلُّ هُ  وطـرق أبواَبـ، النـاس كـلُّ هُ دَ َص قَ  فَ ، دون أن ينضب معينه أو تبىل ِجدَّ
 فنهلـوا منـه ومل ،ألوان البرش عىل اخـتالف مـشارهبم ونيـاهتم وعقائـدهم وضـامئر صـدورهم

 .  فبقى عزيزًا شاخماً ،ذا أغمس ىف البحرينالوا إال ما ناله املخيط إ
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 ذلـك ،وكان من عوامل ثراء املعنى القرآنى وجتـدده بتجـدد األجيـال وتعاقـب األزمـان  
 أو ربطـه بـام ،االختالف والتنوع ىف تفسريه من ناحية املفردات والرتاكيب أو أسـباب النـزول

 ،ت التـأويالت ىف اآليـة الواحـدة وتزامحـ، فتعددت املعانى،...يبينه من السنة النبوية الرشيفة 
 ومــع القــول ،فــاختلف املفــرسون ىف معنــى املفــردة القرآنيــة وخاصــة حــني كثــرت املعــاجم

ــول ، ومــع تعــدد اللهجــات،بــالرتادف والتــضاد واالشــرتاك  ثــم اختلفــوا ىف املعنــى تبعــًا لقب
 ثـم كـان ،ُدها عليـه قواعـعـنيُ  وتُ ،الرتكيب القرآنى أكثر من وجٍه إعرابى صحيح تقبلـه اللغـة

االختالف ىف سبب ومناسبة نـزول اآليـة عـامًال ثالثـًا ىف توجيـه املعنـى القرآنـى والـتحكم ىف 
 وتباينــت أفهــامهم حــني استحــرضوا الــسنة الــرشيفة وأرادوا أن يــستنطقوا الــنصَّ ،معطياتــه

 . فضًال عن تعدد قراءاته الكريمة،القرآنى من خالهلا
 :  أخص من ذلك أمرين،ف أموٌر كثريةٌ واجلميل والعجيب ىف هذا االختال  
 ، غـريه بـأدب رفيـعقش أنـه ينـا:والثـانى.  أنه مل يتعصب مفـٌرس لرأيـه وال لفهمـه:األول  

 فـال جتـد ىف مناقـشات ،حيتاج كثٌري ممن يدعون إىل طمس هذا الرتاث أن يتعلموا ذلـك األدب
ـُه وُشـْغَلهنْ مَ  وهذه صفة ، وفهًام بفهم، وحجة بحجة، وعلامً القدامى إال أدباً   ، جعل القرآَن مهَّ

 .  ووقف عند حدوده،فتأدَّب بأدبه
 مـن ناحيـة حتّملهـا ،كانت الرتاكيب القرآنية إذن عامًال من عوامـل ثـراء املعنـى القرآنـى  

 ، فبقيـت آيـات القـرآن الكـريم حمـًال الجتهـادات جديـدة،إليراد أكثر من وجه إعرابى عليهـا
 ؛يـني مل تـضع مـداخل بالغيـة لفهـم أرسار بعـض الرتاكيـبخاصة إذا كانت دراسـات البالغ

 حـني وضـع أسـس نظريـة الـنظم هـ ٤٧١فمن املعلوم أن اإلمام عبد القاهر اجلرجانى 
وأسسها عـىل تـوخى معـانى النحـو فـيام بـني الكلـم وأن يـضع املـتكلم كالمـه املوضـع الـذى 

ر له،يقتضيه علم النحو س ذلك ونظَّ  ،قاتِِه عـىل بعـض الرتاكيـب النحويـةأْوقَع تطبي ؛ حني أسَّ
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 فطبَّـق نظريتـه عـىل ، ومراعاة مقامات الكـالم فـيام يتبـاين منهـا،فأرشد إىل ُسُبل فهمها بالغياً 
 القـرص ، مواقـع إنَّ ، الفـصل والوصـل، فروق احلـال، فروق اخلرب، احلذف،التقديم والتأخري

وية عديدة مل ُيوَضْع هلا خـطٌّ بيـانىٌّ  فبقيت تراكيب نح، لكنه مل يستقص كلَّ تراكيب اللغة،...
ُس به بالغُته ىف القرآن الكريم  ألنَّ مجيـع َمـْن أتـوا بعـد عبـد القـاهر ُعنُـوا بنامذجـه ؛ثابت ُيَتَلمَّ

 دون أن ،...فهـًام وتلخيـصًا وحاشـية وتقريـرًا :  فأخذوا يعيـدوهنا،وتراكيبه التى درسها فقط
اهر مـن أسـاليب تعـج هبـا اللغـة ويزخـر هبـا كتـاب اهللا ُيصّوبوا جهوَدهم إىل ما تركه عبد القـ

 ، املفعـول ألجلـه، البـدل بأقـسامه، االستثناء بأنواعـه، االشتغال، التنازع،التمييز:  مثل،تعاىل
  - تعـاىل –، ولكنى أمحد اهللا ... التعجب ، التفضيل، احلمل عىل املعنى بألوانه،املفعول املطلق

ر جيًال من الباحثني  ؛ فهـم ىف سـبيل املعارصين خلوض غامر مثل هـذه املوضـوعاتأْن َسخَّ
 .إكامل دراسة باقى الرتاكيب النحوية التى تركها عبد القاهر

 مـدخل إىل –االسـتثناء املنقطـع ىف القـرآن الكـريم ”من هنـا تـأتى رضورة هـذا البحـث   
وب ثـرىٌّ وبـاٌب  وهـو أسـل،ن االستثناء عمومًا مل يدرسـه عبـد القـاهر ىف نظريتـهإ إذ “بالغته

 .  وما فيه من أرسار ودقائق، ناهيك عن االستثناء املنقطع خاصة،عظيم من أبواب النحو
 فأنـت ال تعـدم ،وملَّا مل يدرس عبد القاهر هذا األسلوب قلَّت تطبيقاته ىف كتـب التفـسري  

 إىل ،...حديثًا بالغيًا يطول أحيانًا ىف مواضع الفـصل والوصـل والتقـديم والتـأخري والقـرص 

                                                

وليـد / دكتـوراه، د)  مواقعه وأرساره البالغيـةالبدل املفرد ىف القرآن الكريم : (أذكر من ذلك رسالة) ١(
 مواقـع البـدل اجلملـة ىف(م، و٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٩إبراهيم محـودة، كليـة اللغـة العربيـة بإيتـاى البـارود 

إسامعيل رفعت الـسودانى، كليـة اللغـة العربيـة / دكتوراه، د) القرآن الكريم، مقاماته وسامته البالغية
مصطفى حممـود عـامرة، / للباحث) املصدر املؤول ىف القرآن الكريم(م، و٢٠١١ -هـ ١٤٣٢باملنوفية 

 . دكتوراه مسجلة بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود
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 فنجد املفرسين ينصون عىل بالغـة ذلـك ىف مواضـعه مـن القـرآن ،غري ما أطال فيه البالغيون
مواضع االسـتثناء املنقطـع يرتكـز حـول اخلـالف ىف ىف ىف حني أنك جتد ُجلَّ جهدهم  ،الكريم

ــاً  ــصًال أو منقطع ــه مت ــضون ،كون ــم يم ــى  ث ــه البالغ ــن التوجي ــأى ع ــة تن ــشات نحوي ىف مناق
 .لألسلوب

 وخشى الكثُري ،هنا ظلت األرسار البالغية لالستثناء املنقطع ىف القرآن الكريم كامنةً من   
 ألن همَّ كثري من الباحثني ىف بالغة القرآن أن تقع يُده عىل موضع يتسم بأحـد ؛االقرتاَب منها

  وأن يكـون لـه تطبيقـاٌت ،أن يكون له تنظٌري طويٌل عند البالغيـني:  ومها،أمرين أو كليهام معاً 
 .  مما جيعل أمَر البحث يسريًا وآمنًا ىف آنٍ ،واضحة ىف كتب املفرسين

 وهـذا ؛من دوافع البحث ىف هذا املوضوع أيضًا بياُن خماطر التأويل عىل البالغة القرآنيـة  
 فمـن ؛ وهو يطول كثريًا من أساليب القرآن الكريم التى حتـدت العـاملني،باب عريض ومتسع

 عنــد “ســوى“ وبـــ، عنــد البــرصيني“لكــن”تثناء املنقطــع تقــدر بـــ ىف االســ “الإ”املعلــوم أن 
 ، وجلوُء النحاة إىل هذا التقدير نابٌع من عدم دخول املستثنى ىف جنس املـستثنى منـه،الكوفيني

 حتى إنـك ال ، وسار عىل ذلك املفرسون،فاضطروا إىل التقدير حتى يستقيم املعنى ىف األفهام
 “لكـن”األسلوب عندهم ىف كثري من مواضـعه إال أنـه بمعنـى تكاد ترى رشحًا أو بالغة هلذا 

 قـاطعني بـذلك الـصلة بـني القـارئ واملـستمع وبـني ،مقترصين ىف ذلك عىل مـا ذكـره النحـاة
 ، فتضيع علينا بذلك أجزاء من بالغته؛)�( حممد اللفظ القرآنى املعجز الذى نزل عىل سيدنا

 . ا هذا التقديرويفوتنا كثري من املعانى العظيمة التى يطوهي
وهدف الدراسة هو وضع مدخل للنظـر ىف بالغـة االسـتثناء املنقطـع ىف القـرآن الكـريم   

 ذلكم النص الذى حصل ، حيث أضع نصَّ القرآن ىف املرتبة العليا،بعيدًا عن تقديرات النحاة
َ أرساره من خـالل سـياقه ومـا يعـُني عـىل ذلـك مـن آليـات ال،به التحدى   أحاول فهمه وتبنيُّ

 . تبعد بنا عن هذا اهلدف
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 وفنــى حتلــيىلٌّ ىف ،املبحثــني األول والثــانىىف تــارخيى أمــا مــنهج الدراســة فهــو وصــفى   
  .املبحث الثالث

 وخامتــة وفهرســـني للمـــصادر مباحـــثوثالثــة وقــد خـــرج هــذا البحـــث ىف مقدمـــة   
 . واملوضوعات

تنـاول املبحـث األول و ،ذكرت ىف املقدمة أمهية املوضوع ودوافع اختياره ومـنهج بحثـه  
 وتناول املبحـث الثـانى درس البالغيـني القـدامى واملحـدثني ،درس النحاة لالستثناء املنقطع

 ثم أتى املبحث الثالث مشتمًال عىل دراسة بالغية حتليلية لـستة عـرش موضـعًا مـن ،هلذا الباب
 . مواضع االستثناء املنقطع ىف القرآن الكريم

 .نتائج البحثواشتملت اخلامتة عىل أهم  �
 

– 
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 والفـرق بينـه ، ثم تعريـف االسـتثناء املنقطـع،أتناول هنا تعريف النحاة لالستثناء مطلقاً   
 .  واحلكَم اإلعرابى لالستثناء املنقطع،وبني املتصل

������������������
 واملستثنى هنـا ، ، مأخوذ من الثَّْنى بمعنى العطف:ىف اللغة  

نْـى بمعنـى الـرصف:  وقيل،معطوٌف عىل املستثنى منه بإخراجه من حكمه  ،هو مأخوذ من الثَّ
 واالسـتثناء فيـه رصٌف لّلفـظ عـن عمومـه »رصفتـه عـن حاجتـه: وَثنَْيُتـُه أيـضاً «: ففى اللسان

ج بعـض مـن  وإخـرا، ففيه ختصيص بعـد تعمـيم،بإخراج املستثنى من أن يتناوله املستثنى منه
 ألننـا ذكرنـا الكـل ؛ يراد بـه املجـاز،قام القوم إال زيداً :  ىف قولنا»القوم« وعىل هذا يكون ،كل

ـم  مل يكن داخًال »زيداً « ألن ؛ونريد به بعض مدلوله جمازاً  ىف مجلة القوم الذين قاموا حـني ُتكلِّ
 . بذلك
 وهـو مـا ،هــ٦٤٣عـيش والقول بأن االستثناء فيه رصٌف للفظ عن عمومه قال بـه ابـُن ي  

هــ ملعنـى ١٢٠٦ وخـٌري منـه تفـسري الـصبان ،فتح بابًا لتكلف القول باملجاز ىف هذا األسـلوب
 . املستثنى مرصوف عن حكم املستثنى منهنالرصف بأ

                                                

 ٧٦  ١/٧٥: ، دار املعارف ط ثالثة، رشح املفصل البن يعيش)ثنى(بن منظور لسان العرب ال: ينظر) ١(
حممد عبـد القـادر عطـا : ، ت١٥-١٤:  بدون، االستغناء ىف االستثناء للقراىف القاهرة مكتبة املتنبى 

: م، حاشية اخلرضى عىل رشح ابـن عقيـل١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بريوت، ط أوىل  دار الكتب العلمية 
م، ٢٠٠٥ -هــ ١٤٢٦ بـريوت ط ثانيـة  دار الكتب العلميـة تركى فرحان املصطفى : ، ت١/٤٥٩

هـ ١٤٢٣حممود بن اجلميل، مكتبة الصفا ط أوىل : ، ت٢/٢٠٨: حاشية الصبان عىل رشح األشمونى
 . م٢٠٠٢ 
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 ثـم إهنـم مل ،وقوهلم بأن االستثناء بمعنى العطف جعلهم يفرقون بني العطف واالستثناء  
 .العطف والرصف: ملعنينييثبتوا لالستثناء إال هذين ا

�������������
 مـرتوك بـإال ور أوـهو املُْخَرُج حتقيقًا أو تقديرًا من مذكـ(: هـ بقوله٦٧٢عرفه ابن مالك   

 .)أو ما بمعناها برشط الفائدة
 ففى اإلخراج رصف وردٌّ إال أنـه رصف ورد ،والعالقة بني االصطالحى واللغوى بينة(  

 أو ،املستثنى معطوف عليه بإخراجه مـن حكـم املـستثنى منـه و،خمصوص اقتضاه االصطالح
 ولـذلك جعلـه ؛ يعنـى بـه املـستثنى،املخـَرُج : وقولـه )ألنه مرصوف عن حكم املستثنى منه

 ، ألنـه مـن أبـواب املنـصوبات؛)بـاب املـستثنى(: كثري مـن النحـويني عنـوان البـاب فقـالوا
                                                

حممد عبد القادر عطا، طارق فتحـى، دار الكتـب العلميـة، : ، ت٢/١٨٨: رشح التسهيل، البن مالك) ١(
املـستثنى هـو املنـسوب إليـه خـالف : (م، وعرفـه أبـو حيـان بقولـه٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢وت، ط أوىل بري

رجـب / د: ، ت٣/١٤٩٧: ارتـشاف الـرضب) املسند لالسم الذى قبله بواسـطة إال أو مـا ىف معناهـا
ــد  ــثامن حمم ــاهرة، ط أوىل ع ــانجى الق ــة اخل ـــ ١٤١٨ مكتب ــه١٩٩٨ -ه ــمونى بقول ــه األش : م، وعرف

رشح األشـمونى ) هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواهتا ملا كان داخًال أو منزالً منزلة الداخلاالستثناء (
املستثنى هو املخرج حتقيقًا أو تقديرًا من مـذكور : (، وعرفه خالد األزهرى بقوله٢/٢٠٨: مع الصبان

مـد حم: ، ت١/٥٣٧: رشح التـرصيح عـىل التوضـيح) أو مرتوك بـإال أو مـا ىف معناهـا بـرشط الفائـدة
ــل  : م، وعرفــه الــسيوطى بقولــه٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ بــريوت، ط أوىل  دار الكتــب العلميــة باس

عبد العـال / د: ، ت٣/٢٤٧: مهع اهلوامع) املستثنى هو املخرج بإال أو إحدى أخواهتا برشط اإلفادة(
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١سامل مكرم، عامل الكتب 

 .٢٠٠٩-١٤٣٠ وهبة أوىل ٢٧١: حممود توفيق /  دداللة األلفاظ عىل املعانى عند األصوليني،) ٢(
  ١٤٢١عـامل الكتـب ط أوىل . عبـد العـال سـامل مكـرم: ، ت٢/١٢١: منهم ابن احلاجـب ىف الكافيـة) ٣(

 = ط٢/٢١٩: ، ابــن هــشام ىف أوضــح املــسالك٣/١٤٩٧: ،  أبــو حيــان ىف ارتــشاف الــرضب٢٠٠٠
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 عنوانًـا للبـاب يلفـت إىل أنَّ )املـستثنى(ريين  ثم إن َجْعل الكثـ،والنصب هنا يكون للمستثنى
 . العناية واالهتامم به أوفر وأعظم

 .  سوى، غري، عدا، خال، ال يكون، ليس، حاشا،إال:  هى،وأدوات االستثناء ثامنٍ   
 .، وهو غري مفيد لنا هناواختلف ىف عامل النصب ىف املستثنى فأطال ىف ذلك النحاة

����������������������������
 يعنـى بـه االسـتثناء »حتقيقـاً «:  فقولـه؛دخل ىف تعريف ابن مالك السابق نوعـا االسـتثناء  

 .  االستثناء املنقطعه يعنى ب»تقديراً «:  وقوله،املتصل
 : ومثــال املتــصل قولــه تعــاىل             � ] فقلــيًال ،]٢٤٩: البقــرة 

 .  فهو داخٌل فيه حتقيقاً ، والقليل بعٌض من املستثنى منه وجنسه أيضاً ،عةمستثنى من واو اجلام
   :ومثــال املنقطــع قولــه تعــاىل            �]  ١٥٧: النـــساء[، 

 إذ هـو مستحـرض ؛ لدخولـه ىف األول تقـديراً ؛ وهـو منقطـع،فاتباع الظـن مـستثنى مـن العلـم
 .امه مقامه ىف كثري من املواضعبذكره لقي

                                                                                                                       
 ط دار السالم، خالـد األزهـرى ىف رشح ٥/٢١٠٧: املكتبة العرصية، ناظر اجليش ىف رشح التسهيل=

 . ٣/٢٤٧: ، السيوطى ىف مهع اهلوامع١/٥٣٧: الترصيح
 . ٢٢١  ٢/١١٩: أوضح املسالك: ينظر) ١(
ــر) ٢( ــرىض: ينظ ــيش١٢٩  ٢/١٢٥: رشح ال ــن يع ــصل الب ــن ١/٧٦: ، رشح املف ــسهيل الب ، رشح الت

 دار الـــرتاث، ١/٢١١: عقيـــل، رشح ابـــن ٧٠  ٦٧، االســـتغناء للقـــراىف ٢٠١  ٢/١٩٤: مالـــك
 .١/٥٤١: ، رشح الترصيح٣/١٥٠٥: ارتشاف الرضب

 .٣/٢٤٩: ، مهع اهلوامع ٢/١٨٨: رشح التسهيل البن مالك: ينظر) ٣(
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 فمنهم من ،وقد تباينت أقوال النحاة ىف وضع حدٍّ جامٍع مانٍع لكٍل من املتصل واملنقطع  
 .»احلكم« ومنهم من اعتمد »البعض« ومنهم من اعتمد »اجلنس«اعتمد 

جـاء الطـالُب إال :  مثـل،هو مـا كـان مـن جـنس املـستثنى منـه: فقيل ىف املستثنى املتصل  
 . مداً حم

 . جاء الطالُب إال سيارة:  مثل، هو ما كان من غري جنس املستثنى منه:واملستثنى املنقطع  
 .هو ما كان املستثنى فيه بعض املستثنى منه:  املتصل:وقال فريق ثاٍن   
وذكــر (:  قـال ابـن مالـك، هـو مـا ال يكـون املـستثنى فيـه بعـض املـستثنى منـه:واملنقطـع  

 ألن املستثنى قـد يكـون ؛ إذا ما كان بعضًا متصل أوىل من ذكر اجلنسيةوهو(: البعضية ىف قوىل
 فتبـنيَّ مـا ىف ،قام بنـوك إال ابـن زيـد:  كقولك،بعض ما هو من جنسه وهو منقطع غري متصل

 .)ذكر البعضية من املزية عىل ذكر اجلنسية
 : هـ٦٨٤وقال شهاب الدين القراىف 

 .  أوالً بنقيض ما حكمت به أوالً  أن حتكم عىل جنس ما حكمت به:املتصل  
 أن حتكم عىل غري جنس ما حكمت عليه أوالً أو بغـري نقـيض مـا حكمـت بـه :واملنقطع

ح ذلك باألمثلة،أوالً   . ثم وضَّ
 : يقول الدكتور عىل فاخر معلقًا عىل هذه التعريفات  

                                                
: ، رشح املقـرب١/٣٩٣: رشح ابـن طولـون: ، ويراجـع١/٣١٥: رشح الكافية الشافية، البن مالـك) ١(

ـــرضب٩١٩  ٢/٩١٨ ـــشاف ال ـــرص٣/١٥٠٠: ، ارت ـــرضى١/٥٤٢: يح، رشح الت ـــية اخل : ، حاش
هــو مـا لـو مل يــستثن : املتـصل: ، وقـال ابــن مالـك ىف رشح التـسهيل٣/٢٤٨: ، مهـع اهلوامـع١/٤٦١

 . ٢/١٨٨: رشح التسهيل: ينظر.. لدخل، واملنقطع هو ما لو مل يستثن مل يدخل 
 .٢/٢١٠: ، وحاشية الصبان٢٩٦: االستغناء ىف االستثناء: ينظر )٢(
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ملنقطـع  وتوسـيع دائـرة ا،ق دائرة املتصل بـاجلنس أو الـبعض واحلكـم بـالنقيضييوتض(  
 لتـدخل فيـه شـواهد عربيـة وآيـات ؛بغري اجلنس أو البعض واحلكم بغري النقـيض ال بـأس بـه

 فام وجدت خالفًا ىف النحـو كخـالف النحـاة واملفـرسين ،كثرية حار فيها املفرسون واملعربون
حيكـم الزخمـرشى عـىل آيـة بأهنـا مـن  فبيـنام ،من جعل هذه اآلية أو تلك من املتصل أو املنقطع

:  حتى دعا ذلك الشيخ حممد عـضيمة أن يقـول،صل يأتى أبو حيان ويذكر أهنا من املنقطعاملت
االسـتثناء التـام املحتمـل لالتـصال واالنقطـاع ىف القــرآن الكـريم أكثـر مـن االسـتثناء املتعــني 

؛ ولـذلك يعقـد الـشيخ عـضيمة ىف ) كام هو أكثر من االسـتثناء املتعـني لالنقطـاع،لالتصال
ــاً  ــه باب ــصالكتاب ــراجح االت ــتثناء ال ــاع، لالس ــراجح االنقط ــًا لل ــل ، وبابًــا ثاني ــًا للمحتم  وثالث

 .للوجهني
وخالُف النحاة الطويل والشاق حول مـا إذا كـان املثـال والـشاهد مـن بـاب املتـصل أو   

 كام أنـه ىف ، وذلك ألنَّ العناية ىف األصل موجهة إليه؛املنقطع مل يقع إال ىف آيات القرآن الكريم
 . ألصل هو دافع النظر والبحث والتأليفا

������������������
تقرر أن الناظر ىف كتب النحاة واملفرسين ال يكاد يستقر عىل رأى واحـد ىف االسـتثناء ىف   

 فمــن قائــل باالتــصال ومــن قائــل ، إذ يقــف عــىل تبــاين كبــري ىف اآلراء،موضــع مــن املواضــع
أوهلـا :  وهذا اخلالف ناتج من عـدة أمـور،حومنهم من ال يرج ، ومنهم من يرجح،باالنقطاع

 وهــو أنـه كتـاب معجـٌز ىف أسـلوبه وبيانـه وتراكيبــه ، ينـسحب عـىل مجلـة القـرآن الكـريمعـام
 فمهام ُوضعت من تعريفات ورسمت من ، وال حتده قواعُد العلامء، ال حييط به برش،ومفرداته

                                                
 .٢/٩٢٠ :رشح املقرب ) ١(
 .  ط دار احلديث٣٦١  ١/٣٣٧: حممد عضيمة / دراسات ألسلوب القرآن الكريم، د: يراجع) ٢(
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قـى أبّيـًا عـىل تلـك القواعـد  فـإن القـرآن الكـريم يب؛ ومهام قررت من قيود وحمـرتزات،رسوم
ثـم إن ذلـك اخلـالف ُينـشُئ هـذا الثـراء الـذى ُخـصَّ بـه !  وإال فام معنى اإلعجـاز؟،واحلدود

 . كتاب اهللا تعاىل
االسـتثناء املنقطـع عائـد ىف املعنـى (وهو ما قرره النحاة مـن أنَّ  ،الثانى خاص باالستثناء  

 )ما فيهـا أحـد وال مـا يتبعـه إال محـاراً :  فمعناه،ما فيها أحد إال محاراً :  فإذا قلت،إىل املتصل
 . ويؤيد هذا ما سبق ىف التعريف من أن املنقطع خارج مما قبله تقديراً 

كـان االسـتثناء منقطعًـا فالبـد مـن أن يكــون فـإذا (: هــ٣١٦ قـول ابـن الـرساج: الثالـث  
 ال تنفـك "إال": (هــ٦٨٤ وقـول القـراىف ،) منـهالكالم الذى قبل إال قد دلَّ عىل ما يستثنى

ــشغول أو املتــصل أو  ــت ىف املفــرغ أو امل ــوهم كيــف كان ــراج املحقــق أو املت ــدًا عــن اإلخ أب
  .)املنقطع

( :  �  (ه ـولــذلك تــرى أنَّ قولــ           �]  هــود :
 .وجهان عىل االتصال ووجهان عىل االنقطاع  فيـه،]٤٣

                                                

         عبــــد الــــرمحن العثيمــــني، ط العبيكــــان أوىل : ، ت٤٦٢  ١/٤٦١: رشح املفــــصل للخــــوارزمى ) ١(
 .م ٢٠٠٠  ١٤٢١

رشح :  مؤسسة الرسـالة، وينظـرىل عبد احلسني الفت: ، ت١/٢٩١: األصول ىف النحو، البن الرساج) ٢(
عبـد الـرمحن / د: ، ت٢/٦٦٩: ، توضيح املقاصد واملسالك للمرادى ٢/١٩٠: التسهيل البن مالك 

 . م٢٠٠٨  ١٤٢٨ دار الفكر العربى ط أوىل عىل سليامن 
 .١٧٨:  االستغناء ) ٣(
 .  ٥/٢١٢٠: رشح التسهيل لناظر اجليش: ينظر) ٤(
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ر بعض العلامء لالستثناء املنقطع:الرابع     ومـن ثـم اجتهـدوا، فأمهلوه ومل يعرتفوا بـه، تنكُّ
 ، ولذلك كثر اخلـالف ىف آيـات القـرآن الكـريم،ىف  جعل ما ظاهره االنقطاع من قبيل املتصل

وال (: هــ ٥٤٦ومما يدل عىل وجود هذا الفريق املنكر لالستثناء املنقطع قوُل ابن عطيـة 
وقـد أنكـر ( : هــ ٧٥٤، وقوُل أبـى حيـان )كر وقوع املنقطع ىف القرآن إال أعجمىين

 .) وختيلوا ىف جعل ما ورد من ذلك متصالً ،هذا النوع من االستثناء بعُض الناس
 وقــسم ال ،قــسم يتــصور فيــه االتــصال جمــازاً :  تقــسيمهم املنقطــع إىل قــسمني:اخلــامس  

 ،رضب لـه تعلـق بـام قبلـه وتـشبٌث بـه: هـ٦٨٤ام قال القراىف  أو ك،يتصور فيه االتصال بحال
 ثـم بينـوا أن املجـاز ، ثم فرعوا عـىل ذلـك حكمـه كـام سـيأتى،ورضب منقطع باجلملة مما قبله

 ملـا هـو  نفيـاً  منها مثًال أن يكون نفيك اليشء، فيام يمكن اتصاله من عدة وجوه ستأتىرٌ متصوَّ 
مـا ىف الـدار أحـد وال مـا :  فكأنـك عنيـت،حـد إال محـاراً مـا ىف الـدار أ:  فإذا قلـت،منه بسبب

 .  فأردت باألحِد األحَد وما البسه،البسه
  

 . 

                                                
 بـريوت ط أوىل -عبـد الـسالم عبـد الـشاىف حممـد، دار الكتـب العلميـة :  ت٣/٤٨٣: املحرر الوجيز) ١(

٢٠٠١-١٤٢٢. 
 . ٣٦٧: االستغناء: وينظر. ٣/١٥٠٠: ارتشاف الرضب) ٢(
ــن يعــيش: يراجــع) ٣( ــصفور٨١-١/٨٠: رشح املفــصل الب ، ٢/٤٠٣: ، رشح مجــل الزجــاجى البــن ع

 . ٢١٢٣  ٥/٢١٢٢: ، رشح التسهيل لناظر اجليش٣٥٩: االستغناء
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وتغريهـا عـىل أواخـر الكلـامت  وكانت العالمـة اإلعرابيـة ،إذا كان اإلعراب فرع املعنى  
 فإننى هنا أحـاول اسـتطالَع ذلـك ىف تنظـري النحـاة الخـتالف ؛تابعًة لتغري املعانى والدالالت

 . إعراب املستثنى املنقطع تبعًا لتغري أسلوبه أو تعدد اللهجات فيه
 :  االستثناء املنقطع رضبنيورشح ذلك أن النحاة جعلوا  
ما يمكن تسليط العامـل :  وبعبارة أخرى، ما يمكن اتصاله بام قبله جمازاً :الرضب األول  

 ، اختيار النصب عىل االسـتثناء عنـد أهـل احلجـاز:وحكم هذا الرضب ،عليه من جهة املعنى
  :  ولـذلك يقـرءون؛وبنو متيم جييزون فيـه البـدل والنـصب          

  �] واجلميع عىل قراءهتا بالنصب وهى لغة احلجاز الفـصحى، بالرفع،]١٥٧: النساء ، 
وحجة أهل احلجاز ىف النصب أن الثانى ملا انقطع معناه من األول فلم يكن من جنسه انقطـع 

 . والبدل يكون فيه الثانى من جنس األول،أيضًا من إعرابه
 واملجـاُز فيـه ،نى متيم ىف اإلبدال أهنم جعلوا املستثنى بعض املـستثنى منـه جمـازاً وحجة ب  
 : هى،ٌر من أربعة أوجهمتصوَّ 

                                                
قـراءة : ( ، وىف معجم القراءات القرآنية٣٦٠: ، االستغناء ١/٤٦١: رشح املفصل للخوارزمى : ينظر) ١(

   اجلامعــة    �ــد / معجــم القــراءات القرآنيــة، د)  بالنــصب عــىل االســتثناء املنقطــع عب
 . بدون.  دار سعد الدين ١٩٥، ١٩٤: اللطيف اخلطيب

  ٢/٤٠١: ، رشح مجـل الزجـاجى البـن عـصفور ٨١  ١/٨٠:  رشح املفـصل البـن يعـيش :ينظـر) ٢(
 .١/٥٤٨: ، رشح الترصيح عىل التوضيح ٣٦١  ٣٦٠: ، االستغناء ٤٠٣
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 فيكـون ،أن يكون اللفظ ىف األصل ملن يعقل فيطلق عىل ما ال يعقل عىل جهـة التغليـب -١
  . ال يعقلا مطلقًا عىل من يعقل وم،ما رأيت أحدًا إال محاراً : أحدًا ىف قولك

مـا رأيـت أحـدًا وال مـا هـو :  فكأنك قلـت،أن يكون نفيك لليشء نفيًا ملا هو منه بسبب -٢
 . من سببه

 وعىل ، فتجعل السيف عتاباً ،ما له عتاب إال السيف:  فتقول،أن يقام الثانى مقام األول -٣
     :ذلك قول الشاعر

 غُري طعن الُكىل ورضب الرقاب  ليـس بينى وبني قيس  عتاب
 : نحو قول الشاعر، فيه ألن من الناس من يعتقد ذلك؛ثانى من جنس األولأن جتعل ال -٤

 ع الكتائبارـول من قـن فلـهب  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
 ألن مـن النـاس مـن يعتقـد ؛فجعل قراعهم الكتائب وتفليل سيوفهم من جنس العيـوب

 .  وهتوروهم اجلبناء الذين يعتقدون أن الشجاعة واإلقدام قلة عقل ،ذلك
ٌ بني املتصل واملنقطع    وسياقات الكالم ومقامات األساليب هى ،وأرى أنَّ هذا خلٌط بنيِّ

 أمـا مثـل هـذه التـصورات الـسابقة فهـى تكلفـات ال ،التى تشعرنا وترشدنا إىل تلك الفـروق
 ناهيـك عـام فيهـا مـن إدمـاج للمنقطـع ىف ، وال تقرتب مـن عقـل خماطـب،ختطر بذهن متكلم

 ، وبالغيـة،لـك اإلدمـاج الـذى يتبعـه إلغـاء ألسـلوب كامـل لـه خـصوصية دالليـة ذ،املتصل

                                                
 . ٣٦١: البيت ىف االستغناء) ١(
. ١٩٨٦ الـرشكة التونـسية الـشيخ الطـاهر ابـن عاشـور : ، ت٤٧: البيت للنابغـة الـذبيانى ىف ديوانـه) ٢(

  ١٤١٦املكتبــة العــرصية . حممــد حمــى الــدين عبــد احلميــد: مغنــى اللبيــب البــن هــشام، ت: ينظــرو
 . ٢/٢٢٧: ، حاشية الصبان٢/١٣٥: ، رشح الرىض١٩٩٥
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: هــ عـىل هـذه التـصورات املجازيـة بقولـه٦٨٤ ولذلك علق شـهاب الـدين القـراىف ؛وإحيائية
 .) وكان األوىل النصب عىل االستثناء،وألجل هذا التكلف الذى ىف البدل ضعف(

 ، بحيـث ال يمكـن أن يـسلط عليـه العامـل،قبلـهما ال يمكن اتصاله بـام : الرضب الثانى  
مـا « فـزاد ال يتوجـه عـىل ،مـا زاد يشء إال مـا نقـص:  ومثالـه،وهذا جيـب نـصبه عنـد اجلميـع

 ومثاله من القرآن قولـه تعـاىل ، بل املعنى لكن نقص، ألن ما نقص ال يوصف بأنه زاد؛»نقص
  �           �]  فــاملرحوم لــيس مــن جــنس ،]٤٣: هــود 

 . العاصم
 وىف آيـة سـورة »مـا زاد إال مـا نقـص«وعىل الرغم من ذلك نجد من جيعـل االسـتثناء ىف   

، ومن ثم يمكن االستغناء عن هذا التقسيم لالستثناء هود استثناًء متصًال بتأويالت عديدة
 : املنقطع ألمرين

   ال – وهو املثل األعـىل ىف الفـصاحة –م عىل القرآن الكريم  أن الناظر ىف تطبيقاهت:األول  
 ومردُّ ذلك إىل احـتامل اآليـة ، فيتواردان كثريًا عىل آية واحدة،جيد حدودًا فاصلة بني الرضبني

 ، ال االنقطـاع املتـصل واالنقطـاع غـري املتـصل إذا جـاز التعبـري،لالتصال واالنقطـاع عمومـاً 
ــشُؤه .نقطــعمعتــربين قــسمتهم الــسابقة للم ــة لالتــصال واالنقطــاع عمومًــا من  واحــتامُل اآلي

 أو تباين الفهم واالستنباط، وهذا هو الثـراء القرآنـى ،تأويالت عديدة ىف السياق أو املفردات
 . الذى أشدد عليه وأرتكن إليه

                                                
 .٣٦١: االستغناء ) ١(
، ٢/١٣٤: ، رشح الـرىض ١/٨١: ، ابن يعـيش ٤٦٣  ١/٤٦٢: رشح املفصل للخوارزمى: يراجع) ٢(

 .١/٥٤٦: ، رشح الترصيح ٣/١٥١١: ، ارتشاف الرضب ٥/٢١٢٢ :رشح التسهيل لناظر اجليش 
 .٣٦٧: ، االستغناء ٥/٢١٢٠: رشح التسهيل لناظر اجليش : ينظر) ٣(
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   أنَّ البون بني الرضبني هٌني من حيث احلكم اإلعرابى الـذى كـان باعثـًا هلـم عـىل :الثانى  
 فهم يتفقون ، وما ذلك إال ألن النصب هو املختار عند اجلميع ىف الرضبني؛فريق والتقسيمالت

ىف األول  واحلجازيون يوجبون النصب أو يرجحونـه ،عىل وجوب النصب ىف الرضب الثانى
 وكذلك بنو متيم النصُب عندهم أفصح من اإلبـدال كـام قـرره ،عىل خالف ىف عبارات النحاة

 .هـ٧٥٤أبو حيان 
 ناتج من خطـأ وهذا التعدد ىف األحكام وما نشأ عنه من عدم ثبات لكثري من القواعد  

 وهلذا اخلطأ عنارص كثـرية تناوهلـا البـاحثون ىف هـذا ،املنهج الذى اعتمده النحاة وساروا عليه
 وما هيمنا هنا من هذه العنارص أن النحاة وسعوا دائرة املادة اللغوية التـى استخلـصوا ،املجال

 واعتمدوا عـىل مقولـة إن اللغـة سـليقة ىف العربـى ،منها قواعدهم فشملت اللهجات املختلفة
االستـشهاد مـن قبيـل  فكـان كـل كـالم عربـى ىف عـرص ،كل عربى ال الفصحاء مـنهم خاصـة

 ممـا كـان سـببًا ىف كثـرة التقـدير والتأويـل والقـول بالـرضورة ،الكالم املعتمد ىف ميدان النحـو
 ؛ فليست اللغة الفـصحى سـليقة لغويـة أو فنيـة؛وليس هذا التصور صحيحاً  ،والشاذ والنادر

وهــذا مــا نــراه هنــا ىف االســتثناء  ،ألن الفـصاحة مــراس وخــربة واســتعداد وراء جهــد فنـى
    :املنقطع فهم جيعلون لبنى متيم قسيًام ىف القاعدة ألهنـم قـرءوا  � ] النـساء :

                                                
 .٣/١٥١١: ارتشاف الرضب : ينظر) ١(
: االسـتغناء) وهـذا تـرصيح بـأن املنقطـع ال ينـضبط: (وهذا ما دعا القراىف إىل أن يقـول ىف هـذا البـاب) ٢(

ـا أو٣٦٧ ولـو ُفـتح هـذا البـاب مل يبــق : (رد رأى مـن يتخيـل ىف صـور االنقطـاع وصـفًا عامـًا قـال، وملَّ
 .٣٦٨: االستغناء) منقطع

 دار غريــب ط أوىل ٣٠١  ٣٠٠: عــىل أبــو املكــارم/ احلــذف والتقــدير ىف النحــو العربــى، د: يراجــع) ٣(
 .م٢٠٠٧
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 ثـم راحـوا يـسوقون ،مع أهنم قد نصوا عىل أن مجيع القـراء قرءوهـا بالنـصب ، بالرفع،]١٥٧
 .  ونتج عن ذلك تلك التصورات املجازية السابقة املقيتة املتكلفة؛بعض أبيات بالرفع

ومن هنا يتقرر أنه من اخلري أال ينشغل العقل حني تدبره لالستثناء املنقطـع ىف كتـاب اهللا   
 وتـستأثر فيـه كـلُّ آيـة وكـلُّ ،ن القرآن يأخذ قارَئه مآخَذ أخـرى أل؛ بذنيك الرضبني– تعاىل –

 .قاعدة وكلُّ طريقة بخصوصية فريدة مطبوعة بخاتم اإلعجاز
���������������

 »إال« موضـع »لكن«أمجع النحويون عىل أنَّ عالمة االستثناء املنقطع أن يصح فيه وضع   
بــاب مــا ال يكــون إال عــىل معنــى هــذا (:  هلــذا البــاب بقولــههـــ١٨٠ ولــذلك عنــون ســيبويه

ره الكوفيون بـ،)»ولكنَّ «  . »سوى« وقدَّ
 ىف املنقطـع ال يكـون »إال« فاالسـم بعـد ،كام قرر النحاة أن هـذا تقـدير معنـى ال إعـراب  

 ،»عرشين درمهاً « لكنه منصوب عن متام اجلملة كالتمييز ىف ، كام توهم البعض،منصوبًا بلكن
 لالسـتدراك »لكـن« من حيث إنَّ »إال«ير لكن هنا سببه التشابه بينها وبني وبنيَّ النحاة أن تقد

                                                
: ، االرتشاف ١٩٧٩ة للكتاب اهليئة املرصية العام. عبد السالم هارون : ، ت٢/٣٢٥: الكتاب) ١(

لكن محارًا مل جيئ، وقد : جاء القوم إال محاراً، أى: ويكون اخلرب حينئذ حمذوفًا غالبًا، نحو. ٣/١٥٠٠
    يذكر نحو قوله تعاىل        �]  حاشية : ، ينظر]٩٨: يونس

 .١/٤٦٠: اخلرضى 
أفـضل ؛ ألهنـم قـدروا حرفـًا ال يعمـل بـأقرب احلـروف إليـه ممـا ال يعمـل ؛ ) لكـنَّ (إن تقـدير : وقالوا) ٢(

فإهنا ختفض وهى اسـم، وتقـدير احلـرف بـاحلرف أوىل، وألن املـستثنى املنقطـع يلـزم ) سوى(بخالف 
، رشح ٣٦٤/ االسـتغناء : يراجـع. ال يلـزم ذلـك) سوى(وىف ) لكن(خمالفته ملا قبله نفيًا وإثباتًا كام ىف 

 .  عامل الكتب١/١٢٩: الرىض
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 كـام أن التقـدير بلكـن ، فتـشاهبا»إال« وكـذلك ،بعد النفى وتوجب للثانى ما تنفيه عـن األول
ما ىف الـدار أحـٌد : منفصلة عن األوىل فقولكىف حكم مجلة ( »إال«ساعدهم عىل جعل ما بعد 

 غـري ،فيه ما قبلهـا» لكنّ « عىل أنه استدراك خمالف ما بعد ،لكّن فيها محاراً :  ىف تقدير،إال محاراً 
» لكـن« وملا كانـت ال يقـع بعـدها إال املفـرد بخـالف ،»لكن«جمرى » إال«أهنم اتسعوا فأجروا 

 وتفريقـًا ،هبـا إذا كانـت اسـتثناء حقيقـةفإنه ال يقع بعدها إال كالم تام لقبوه باالستثناء تشبيهًا 
 . )ني لكنبينها وب

رفـع تـوهم املخاطـب دخـول مـا : (هــ٦٨٦واالستدراك ىف لكنَّ يراد به كام قال الرىض   
 .) وهذا هو معنى االستثناء املنقطع بعينه،بعدها ىف حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه

ــرادى    ــال امل ـــ٧٤٩أو كــام ق ــمها خيــالف : (ه ــًام الس ــسب حك ــتدراك أن تن ــى االس ومعن
 ، خفت أن يتوهم من الثانى مثل ذلك، كأنك ملَّا أخربت عن األول بخرب،يه قبلهاعلاملحكوم 

 . ) إْن سلبًا وإْن إجياباً ،فتداركَت بخربه
ولعلَّ ىف فهم هذا الكالم وإدراك مراميه مدخًال لفهم بالغة أسـلوب االسـتثناء املنقطـع   

 إذ قـد يتعـدى ؛ع توهم املخاطب ألننا نالحظ أن األمر ال يقف عند حد رف؛ىف القرآن الكريم
  األسلوُب مراعاَة املخاطـب إىل أبعـاٍد أخـرى؛ فاملخاطـب مـثًال ىف قولـه تعـاىل    

                                                

 . ٣٦٤: االستغناء: ، ويراجع ٢٥٠  ٣/٢٤٩: مهع اهلوامع) ١(
 .٢/٢٢٩: رشح الرىض) ٢(
دار . فخـر الـدين قبـاوة، حممـد نـديم فاضـل / د:  ت٦١٥: اجلنى الدانى ىف حروف املعانى، للمرادى) ٣(

، ١/٣٢٣: ى اللبيـب البـن هـشام مغنـ: وينظـر .. ١٩٩٢  ١٤١٣ بـريوت ط أوىل الكتب العلمية 
 .١٩٩٥  ١٤١٦ بريوت حممد حميى الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية : ت
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          �  ] ــأ  ال يتــوهم دخــول مــا ،]٢٥ – ٢٤: النب
 أو ، كالتخـصيص مـثالً ، فينظـر ىف أرساٍر أخـرى،بعد إال فيام قبلها ألنه ليس من جنسه أصـالً 

مـن ثـم نفهـم رس تقـديرهم و ؛رس اجلمع بني املستثنى منه واملستثنى عىل الرغم مـن تناقـضهام
 فـأرادوا أن ينبهـوا ، وذلك أن األصل ىف االستثناء أن خترج بعضًا من كـل،»لكن«هنا بـ » إال«

لوه بلكـنَّ ، األولاملستمع ىف االسـتثناء املنقطـع أن الثـانى لـيس بعـض  تأكيـدًا عـىل هـذا ؛ فـأوَّ
 ىف النـصوص العاليـة »لكـن«عـىل » إال«أقول وعىل الرغم من ذلـك يبقـى إليثـار .. التناقض 

 السيام إذا اعتربنا ما اعـرتض بـه الـدكتور عـىل فـاخر عـىل تقـدير ، بالغةٌ  وِحكمٌ أرساٌر عظيمةٌ 
:  فتقـول ىف جـاء القـوم إال زيـدًا ؛أيـضاً  من أنه يمكـن تقـديرها ىف املتـصل ،ىف املنقطع» لكن«

، فام من مناٍص من دراسة ظواهر النصوص ومراعـاة ألفاظهـا بعيـدًا عـن ولكن زيد مل جيئ
 .  فيطمس األساليَب خصائَصها ومقاماِهتا،التقدير الذى حييل اللفظ إىل آخر

���������������������������
 وســـامه ، خاصـــًا ىف االســـتثناء مـــصنفاً هــــ ٦٨٤وضــع شـــهاب الـــدين القـــراىف   

 ولـذلك ُعـدَّ ، وهو كتاب كبري يقع ىف ستامئة وثالثني صفحة،)االستغناء ىف أحكام االستثناء(
 .  ألنه تناول كل مسائله ومباحثه بتفصيل وتدقيق؛مرجعًا أصيًال ىف هذا الباب

مدى توفيقه  و،يمناء املنقطع ىف القرآن الكروما هيمنا هنا هو تناول القراىف آليات االستث  
نـه عقـد البـاب الثالـث والعـرشين هلـذا النـوع مـن إ إذ ؛إىل إيراد أرسار بالغية هلذا األسـلوب

اللغة : كان يضع عدة مسائل حتت كل آية تتنوع بنيو ، وثالثني آية وتناول فيه ثنتني،االستثناء
 متصل أو منقطـع؟ هل االستثناء ىف اآلية:  وكان مما وضعه من أسئلة النحو،والتفسري والنحو

                                                
 .٢/٩٢٤: رشح املقرب : ينظر) ١(
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 وقــد وضــع هــذا الــسؤال أيــضًا ىف البــاب الــذى عقــده ،عــىل الــرغم مــن أن البــاب للمنقطــع
 . وذلك حتت آيات هذا الباب،لالستثناء املتصل

 ، فهـو هـدف نحـوى ال يتعـداه إىل األرسار البالغيـة،وهبذا يتبني هدف القـراىف وجهـده  
 . حدد نوع االستثناء واملعنى وعليها يت،فتجده يذكر عدة تأويالت ىف اآلية

 �  ومثال ذلك عنده ما قاله ىف قوله تعـاىل             

  � ] إن »اللمـم« ثـم ذكـر أن ، فنقل اخلالف ىف معنـى الكبـائر والفـواحش،]٣٢: النجم 
فعــل » جيتنبــون« ألن ؛ فاالســتثناء منقطـع؛ اإلسـالمكـان بمعنــى مـا أملــوا بـه ىف اجلاهليــة قبــل

 فاسـتثناء املـاىض منـه يكـون منقطعـًا باعتبـار اجلـنس مـن ،مضارع خيتص باحلال واالستقبال
وإن كان املراد ما يلمون بـه مـن الـسقطات .  ال باعتبار اجلنس من الكبائر والفواحش،الزمان

 ألن مثـل هـذا ال يتناولـه لفـظ الكبـائر ؛ فاالستثناء منقطـع كـذلك،اللطيفة دون إرصار عليها
 أما إن كـان .باعتبار االستثناء من غري اجلنس ال باعتبار احلكم فيكون منقطعًا ،وال الفواحش

 ألن هـذه األمـور يتناوهلـا ؛ فاالستثناء متـصل،اللمة من الرسقة أو الزنى أو اخلمر ثم ال يعود
 واحلكـم بعـد إال بنقـيض مـا ، مـا قبلهـا فيكون ما بعد إال من جـنس؛لفظ الكبائر والفواحش

 .  فيتحقق معنى االتصال،حكم به قبل إال
 واالسـتثناء عـىل ذلـك ،ثم نقل أن اللمـة قـد تكـون بمعنـى حـديث الـنفس أو اخلطـرة األوىل

 . منقطع

                                                

 .٤٠٤  ٢٩٩: االستغناء : ينظر) ١(
 .٣٩٦ - ٣٩٣: السابق: ينظر) ٢(
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 وحيكمـه ىف ،  فهو معنىٌّ بمجـرد حتديـد نـوع االسـتثناء،هذا مثال لصنيع القراىف ىف كتابه  
 وقـد بـذل جمهـودًا طيبـًا ،فريـق بـني نوعيـه وهـو اجلنـسية أو البعـضية أو احلكـمهذا أصـل الت

 لكنه مل يتعـد ذلـك إىل تـدبر الـسياق واملقـام فيتبـع صـنيعه ،وعظيًام ىف سبيل حتقيق هذا اهلدف
 .  ، ولعلها منهجية خالصة منه،ببعض األرسار البالغية

����������������������������
لالسـتثناء ) بـدائع الفوائـد(فصًال خاصًا مـن كتابـه  هـ ٧٥١قيم أفرد اإلمام ابن ال  

 والفـرق بينـه وبـني ، تناول ىف بدايتها تعريـف املنقطـع، ىف اثنتى عرشة صفحةك وذل،املنقطع
 ثم انتقل رسيعًا إىل غرضه ومنهجه الذى سار عليه ىف ست عـرشة آيـة مـن كتـاب اهللا ،املتصل

لفوا ىف كون االسـتثناء املنقطـع يقـدر دخولـه ىف املـستثنى منـه  فأورد أن النحاة اخت،- تعاىل –
 ، ورشطـه مجاعـة آخـرون، وبني أن الكثري منهم مل يشرتط ذلـك، أو ال يشرتط فيه ذلك،بوجه

إذا كان االسـتثناء منقطعـًا فالبـد مـن أن يكـون الكـالم الـذى : ونقل قول ابن الرساج السابق
 . قبل إال قد دل عىل ما يستثنى

 ، ال حيتاج املنقطـع إىل تقـدير عنـد مـن ال يـشرتط تقـدير دخولـه ىف املـستثنى منـهوبذلك  
 . وحيتاج إىل تقدير عند من يشرتط ذلك

 فكـان عملـه رشح ،كان هذا التأصيل منطلقًا البن القيم ىف اآليات القرآنية التـى درسـها  
عو ىف ذلك إىل البعد  وهو يد، وقد يرجح وجهًا عىل اآلخر أحياناً ،االنقطاع فيها من الوجهني

 ولـو ، وال تقع ىف تراكيـب الفـصحاء،التى ال ختطر ببال املتكلم أصالً (عن تكلف التقديرات 
 .)سمعوها الستهجنوها

                                                

 ٢٠٠٢  ١٤٢٣قـاهرة  الدار احلـديث .. سـيد عمـران، عـامر صـالح :  ت٣/٥٧١: بدائع الفوائد ) ١(
ــه ــه ســيعقد فــصًال مــستقًال لتلــك التقــديرات املتكلفــة، ٥٦٥  ٣/٥٦٤: ويراجــع من ، وقــد وعــد أن

 . وتصفحت الكتاب كله فلم أجده
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املـستثنى ىف املـستثنى منـه كـان دخـول وحينام كان يرشح االنقطاع عىل وجه عدم تقـدير   
 أمـا وجـه تقـدير دخولـه فقـد ،هيعتمد أصًال  ىف ذلك ما أمكنه وهو نفى الـيشء وإثبـات ضـد

ر منه وكرهه  . أعوزه إىل التقدير الذى حذَّ
ــاىل   ــه تع ــره ىف قول ــا ذك ــده م ــك عن ــال ذل   :ومث    �      

                      �]  ٢٩: النساء .[ 
 وإباحة األكل بالتجارة ، األكل بالباطلىفهذا استثناء منقطع تضمن نف: (قال ابن القيم  
أى ال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بـسبب :  قدر دخوله ىف األول قدر مستثنى منه عامًا نْ  ومَ ،احلق

كلـف  وال خيفى الت، أو يقدر بالباطل وال بغريه إال بالتجارة، إال أن تكون جتارة،من األسباب
 .) إذ املراد بالنهى األكل بالباطل وحده،عىل هذا التقدير بل هو فاسد

 ومل يتجـاوزه إىل ذكـر أرسار بالغيـة ، وقد سار ابن القيم عىل هذا الـنهج ىف كـل اآليـات  
 وهو ما مل نعهده من ابن القيم الذى كـان للبالغـة نـصيب كبـري ،خاصة هبذا األسلوب الفريد

 . من فكره وعقله

                                                
 .٣/٥٧٢: بدائع الفوائد ) ١(
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 وسيكون حديثى مركزًا عـىل عـدة نقـاط حتـى ال ،أتناول هنا صلة البالغيني هبذا الباب  
 . أطيل القول والنقل فيام ال خيدم موضوع البحث

����������������������������������������������
 البـديع املعنـوى اتفـق وردت شواهد االستثناء املنقطع عند البالغيني ىف باب من أبواب  

 . باب تأكيد املدح بام يشبه الذم: املتأخرون عىل تسميته
 حتى استقر عىل ،وقد مر هذا الباُب بمراحل عدة من حيث العنوان والشواهد والفوائد  

 :  وبيان ذلك كالتاىل،ما هو عليه
تأكيـد (هـ أوَل من ذكر هذا الـرضَب مـن البـديع حتـت هـذا العنـوان ٢٩٩كان ابن املعتز  .١

 كــام قــرر الــدكتور أمحــد إبــراهيم ،وهــو مــن اخرتاعــه وابتكــاره) املــدح بــام يــشبه الــذم
را شواهَد كل من أتى بعده،وذكر ابن املعتز شاهدين لهموسى  :  ومها، تصدَّ

 : قول النابغة الذبيانى  
 ـائِِب ِهبِنَّ ُفُلوٌل ِمْن قَِراِع الَكتَ   وال َعْيَب فيهم َغْريَ َأنَّ ُسيوَفُهْم 

 : وقول النابغة اجلعدى
ُه   َجواٌد َفَام ُيْبِقى ِمَن املَاِل َباقِيا   َفتًى َكُمَلـْت َأْخالُقـُه َغْريَ َأنَّ

                                                

 بـريوت ط أوىل  دار اجليـل حممـد عبـد املـنعم خفـاجى / د: ، ت١٥٧: البـديع، البـن املعتـز: ينظـر) ١(
، دار ١٣٧: أمحــد إبـراهيم موســى / الـصبغ البــديعى ىف اللغـة العربيـة، د: ، ويراجـع١٩٩٠  ١٤١٠

 . ١٩٦٩  ١٣٨٨الكتاب العربى 
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ــاب عنــد أبــى هــالل العــسكرى  .٢ ــوان الب ــه عــىل ) االســتثناء(هـــ إىل ٣٩٥تغــريَّ عن وجعل
 ،ستثنى بغـريههو أن تأتى معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتـ: الرضب األول: رضبني

 . والتوكيد الذى توخيته ىف استثنائكفتكون الزيادة التى قصدهتا 
 .  منها بيتا ابن املعتز،وذكر مخسة شواهد شعرية لذلك  
ــل لــه بخمــسة ، استقــصاء املعنــى والتحــرز مـن دخــول النقــصان:والـرضب الثــانى    ومثَّ

 :  منها قول طرفة،شعريةشواهد 
 ُب الربيع وديمٌة هتمىصو   فسقى ديارك غري ُمفسِدها

ع أبو هالل األمر هبذا الصنيع   ع االصطالح مـن األسـاس؛وقد وسَّ  فأدخـل ىف ، ألنه وسَّ
 وقـد مثَّـل ببيـت ، فواضـح أنـه مـن بـاب االحـرتاس، وهو الرضب الثـانى،الباب ما ليس منه

 . طرفة نفسه للتتميم والتكميل
 حيـث ذكـر أن ،دراسته إلعجاز القرآنهـ تسميتني هلذا الباب ىف ٤٠٣واعتمد الباقالنى  .٣

 وذكــر عــددًا مــن الــشواهد ، والــضد بــضده،مــن البــديع املقابلــة بــني معــان ونظائرهــا
 :  هو قول النابغة اجلعدى، ال يدخل فيام معنا منها إال بيتًا واحداً ،الشعرية والقرآنية

 ادياعىل أنَّ فيه ما َيُسوُء األعَ     َفتًى َتمَّ فِيِه َما َيُرسُّ صديَقه 
 .  فهو تأكيد للمدح بام يشبه الذم،وإن مل يكن فيه استثناء  
 دى ــل له بقول اجلعــمثَّ ) االستثناء(يه ــ أطلق عل،ثم ذكر الباقالنى لونًا آخر من البديع  

                                                

 ١٤٠٩ بـريوت ط ثانيـة  دار الكتب العلمية مفيد قميحة / د: ، ت٤٦٠  ٤٥٩: الصناعتني: ينظر) ١(
 ١٩٨٩ . 

 . ٤٣٥: الصناعتني : ينظر) ٢(
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 .  وبشواهد أخرى ختلو من االستثناء، وببيتى ابن املعتز السابقني،السابق
آخر ما ) االستثناء( وكان ،االستثناء النحوى املعروفومن الواضح أنه كان ال يقصد به   

 ؛ ثم قرر أنه ال يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه األلـوان،ذكره الباقالنى من ألوان البديع
 ألنـه لـيس ؛ فـال سـبيل إىل معرفـة اإلعجـاز مـن البـديع؛ألنه يمكن التوصـل إليهـا بالتـدرب

 . بخارق للعادة
 فيهــا كثــري مــن اجلنايــة ، عليــه محلــة شــعواء د عــالم عبــد الواحــ/ وقــد محــل د  

 . والتحامل عىل الرجل
 ، مع ِعلمه بمصطلح ابن املعتز األول،عنوانًا للباب) االستثناء( هـ٤٥٦وأقر ابن رشيق  .٤

ــات النــابغتني ــل بأبي ــنيَّ أن ذلــك أوكــد ىف املــدح،ومثَّ ــم أورد شــواهد فطــن أهنــا ، وب  ث
ليس هذا االستثناء عىل مـا رتبـه ( وقرر أن ، هذا البابلالحرتاس فحكم بخروجها من

 ه سـام، وإنـام سـمى اصـطالحًا وتقريبـاً ،النحويون فتطلبـه بحـروف االسـتثناء املعروفـة
وقد سبقه إىل هذا أبو هـالل  )هؤالء املحدثون نحو احلامتى وأصحابه ومل يسم حقيقة

 .هـ٣٩٥العسكرى 
                                                

، ١٩٩٤ مكتبـة مـرص أبـو بكـر عبـد الـرزاق : ، ت٨٠، ٧٠  ٦٩: بـاقالنى إعجـاز القـرآن لل: ينظر) ١(
. والباقالنى هبذا سابق حلازم القرطاجنى ىف جعل هذه الـشواهد مـن اجلمـع بـني األغـراض املتـضادة 

 نرش دار اآلفـاق العربيـة حممد احلبيب بن اخلوجة :  ت٣٥٠: منهاج البلغاء حلازم القرطاجنى : ينظر
 .  بدون

 . ٨٤  ٨٠: إعجاز القرآن : ينظر) ٢(
 الكويـت ط  دار الكتاب اجلـامعى ٤٨  ٤٥: عبد الواحد عالم / البديع املصطلح والقيمة، د: ينظر) ٣(

 .  ١٩٩٦ثانية 
  ١٤٠١ دار اجليـل ط خامـسة حممـد حميـى الـدين عبـد احلميـد :  ت٢/٤٨: العمدة، البـن رشـيق ) ٤(

١٩٨١ . 
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 إال أنـه أراد أن يبـني مـن ،ًا عـىل تـسمية االسـتثناء هـ أيض٥٨٤كام اعتمد أسامة بن منقذ   
وهو أن تـذكر ) باب الرجوع واالستثناء: ( فقال،أن ليس هو االستثناء النحوىابتداًء العنوان 

 .  واستشهد بشواهد سبقت يظهر فيها االستثناء املنقطع،شيئًا ثم ترجع عنه
 

تأكيد املدح بـام (ل عند ابن املعتز هـ وأرجع الباب إىل عنوانه األو٦٢٦ثم أتى السكاكى   .٥
 عـده املتـأخرون مـن االسـتدراك الـذى ،لكنـه مل يمثـل لـه إال بـشاهد واحـد) يشبه الذم

 :  وهو قول الشاعر،يلحق هبذا الباب
 سوى أنه الرضغام لكنه الوبل    البحر زاخرًا ههو البدر إال أن

 فانحـرص البـاب عنـده ىف سـطرين ،ليـه حتى إنه مل يعلـق ع،ومل يتعدَّ السكاكى هذا املثال  
 .للعنوان والشاهد

 
ق بني مصطلحى ٦٥٤ثم كان ابن أبى اإلصبع  .٦ تأكيـد املـدح  (،)االستثناء(هـ أوَل من فرَّ

 وأراد باالستثناء ما يفيـد معنـى زائـدًا بعـد ، فجعل لكل منهام بابًا خاصاً ؛)بام يشبه الذم
 فاالستثناء مـثًال ، ال بمجرد االستثناء،ع وبذلك يعد من البدي،إخراج القليل من الكثري

  ىف قولـــه تعـــاىل            �]  ١٤: العنكبـــوت[، 
                                                

 دار الكتـب العلميـة ط عبـد عـىل مهنـا : ، ت١٨١  ١٧٧: ع، ألسامة بن منقذالبديع ىف البدي: ينظر) ١(
التبيان ىف علم البيان، البـن : ينظر) االستدراك والرجوع(وعند ابن الزملكانى . ١٩٨٧  ١٤٠٧أوىل 

 .  بدون بغداد خدجية احلديثى مطبعة العانى / أمحد مطلوب، د/ د: ، ت١٨٢: الزملكانى 
ــر) ٢( ــاح: ينظ ــسكاكى مفت ــوم لل ــة : ، ت٤٢٧:  العل ــة ط ثاني ــب العلمي ــيم زرزور، دار الكت   ١٤٠٧نع

١٩٨٧ . 
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 ىف الدعاء  التهويَل عىل السامع لتمهيد عذر نوح – فضًال عن اإلخبار باملدة -يفيد 
 .عىل قومه

 حيـث ذكـر ،يذكر فيه إال ما ينتمى إىل االستثناء املنقطعأما تأكيد املدح بام يشبه الذم فلم   
 فقـد حكـم بعـزة )بـديع القـرآن( أما ىف كتابـه ،ىف حترير التحبري أربعة شواهد شعرية لذلك

 وهى قولـه ،عىل تأويلة فلم جيد منه إال آية واحد كريم،ىف القرآن الوقوع هذا اللون البديعى 
ــــــــاىل  : تع                         

      � ] ٥٩: املائدة .[ 
 ألن املنقطع يقع ىف املفرغ لكنـه ال يـدخل ؛ وهو منقطع،واآلية من قبيل االستثناء املفرغ  

 ألن األمـر فيـه مبنـىٌّ عـىل ؛الستثناء املفرغ ألن األْوَىل أن ُيفرد بحٌث خاص ل؛ىف هذه الدراسة
 .التأويل

ن للباب بغري تأكيد املدح بـام يـشبه الـذم غـري اإلمـام العلـوى وِ نْ عَ من يُ ومل نجد بعد ذلك   
تأكيـد املـدح : األول:  وجعلـه عـىل اسـتعاملني،عنوانًا للباب) التوجيه(هـ الذى جعل ٧٠٥

 .  وهو ال يدخل فيام معنا، يقتىض املدح بيشٍء آخرأن ُيمدح يشءٌ :  والثانى،بام يشبه الذم

                                                

 ١٤١٦ املجلس األعىل للـشئون اإلسـالمية حفنى رشف / د:  ت٣٣٨  ٣٣٣: حترير التحبري: ينظر) ١(
 . ط ثانية بدون هنضة مرص حفنى رشف / د: ، ت١٢٣  ١٢١: ، بديع القرآن ١٩٩٥ 

 ٣/٢٦٦: اإلتقـان: انظـر. ، وزاد الـسيوطى آيتـني٥٠  ٤٩: ، بديع القـرآن١٣٤:  التحبريحترير: ينظر) ٢(
 .  دار الرتاث بدونحممد أبو الفضل إبراهيم : ت

 دار الكتـب العلميــة ط أوىل حممـد عبـد الــسالم شـاهني :  ت٤٦٥  ٤٦٤: الطـراز للعلــوى : ينظـر) ٣(
١٩٩٥  ١٤١٥  . 
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لتأكيـد املـدح بـام  وأفـرد بابـًا ، بام حيتمل معنيني)التوجيه(هـ فخص ٧٤٣ثم جاء الطيبى   
  ، وهى قوله تعـاىل  واستشهد ببعض آيات االستثناء املنقطع،يشبه الذم   

            � ]ـــــــــه ،]٢٦ - ٢٥: الواقعـــــــــة    وقول

     �        � ] ٥٦: الدخان[ . 
اضـطربت   لكـن ،كانت هذه إذن جهودًا عظيمة للبالغيني األوائل ىف حترير هـذا البـاب  
 ومن ناحية أخرى مل يكثـروا ، ناحية والشواهد من وتداخلت القواعد واألبواب،احلدودفيها 

من شواهد االستثناء املنقطع ىف القرآن الكريم والتى تدخل ىف هذا الباب عـىل الـرغم مـن أن 
 –د عـىل األوائـل ه وإذا أخـذنا تـداخل القواعـد والـشوا،القرآن كـان موضـع عنـايتهم مجيعـاً 

 فإننا نأخذ املأخذ الثـانى ،ن وكذلك عدم اإلكثار من شواهد القرآ–اللهم إال ابن أبى اإلصبع 
 .  كام سيتضح فيام سيأتى،فقط عىل املتأخرين من البالغيني

��
���������������������������������������������

 فوضـعوا ،حتددت معامل باب تأكيـد املـدح بـام يـشبه الـذم عنـد املتـأخرين مـن البالغيـني  
 هــ ٧٣٩اخلطيـب القزوينـى  وكان كتابا ، وبينوا رضوبه وشواهده، ورشحوها،قواعده

 وهذا ،مها املرجعني األساسيني ىف رشح مسائل هذا الباب ومشكالته)  اإليضاح،التلخيص(
 ثــم هنــض رشاح التلخــيص وأصــحاب ،ممــا حيــسب للقزوينــى مــن ابتكــار واخــرتاع وإبــداع

 . احلواشى والتقارير لدراسة ما حّرره القزوينى

                                                

ــر) ١( ــان ل: ينظ ــان ىف البي ــى التبي ــوط / د: ، ت٤٩٩: لطيب ــستار زم ــد ال ــل ط أوىل . عب   ١٤١٦دار اجلي
١٩٩٦. 
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ام يمكن أن خيـدم الدراسـة القرآنيـة مـن فوائـد أو  بل أعنى ب،ولن أنقل هنا كل جهودهم  
ثم أقرر ىف هناية احلديث عـن جهـود  ،أرسار أو مفاتيح للنظر ىف أرسار هذا األسلوب القرآنى

 وهـل كـان املتـأخرون كالـسابقني ىف هـذا البـاب ؟ ،مدى إسهامهم ىف هـذا الـصددالبالغيني 
 .ذلك ما ُيطرح ىف السطور التالية

����������������������������������
 :جعل القزوينى تأكيد املدح بام يشبه الذم رضبني  

 ،أن تستثنى من صفة ذم منفية عن الـيشء صـفة مـدح بتقـدير دخوهلـا فيـه: الرضب األول
 :كقول النابغة الذبيانى

 ع الكتائباهبـن فلـول من قـر   وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
أوهـم  ذكر أداة استثناء ، نفى العيب مطلقاً  أنألنه بعد ؛مدح وتوكيد لهففى البيت زيادة   

هـى تكـرسُّ حـد سـيوفهم مـن  فإذا به يـذكر صـفة مـدح أخـرى ،هبا أنه سيذكر صفة عيب هلم
 . مضاربة الكتائب عند اللقاء

 أن يثبت ليشء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صـفة مـدح أخـرى :الرضب الثانى  
 .»أفصح العرب بيد أنى من قريشأنا « :)( كقول النبى ،له

                                                

ــد املــنعم خفــاجى / د:  ت٧٦  ٦/٧٤: اإليــضاح للقزوينــى : ينظــر) ١( ــة حممــد عب  دار اجليــل ط ثالث
وذكر رضبًا ثالثًا يعتمد عىل االستثناء املفرغ، ال يدخل ىف مادة البحـث ؛ ألن األوىل  . ١٩٩٣  ١٤١٤

رأى الـرضبني مهـا األكثـر أو : (وقـال ابـن يعقـوب.  له بحث خاص ؛ إذ هو مبنى عىل التقدير أن يفرد
 دار اإلرشـاد  ضـمن رشوح التلخـيص ٤/٣٨٦: مواهـب الفتـاح) األشهر فلم يتعرض لآلخر هنـا

 . اإلسالمى، بدون
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أنـه : األول:  ألن التأكيـد فيـه مـن وجهـني؛وقرر اخلطيـب أن الـرضب األول أفـضل  
مـا ال ) إال( فـإذا أتـى بعـد ،أن األصـل ىف االسـتثناء االتـصال:  والثـانى،اليشء ببينـة كدعوى

 وىف ذلـك ،النقطـاع خـرج االسـتثناء إىل ا،يتوهم السامع حني يكون ما بعدها مغايرًا ملا قبلهـا
 ألنه باق عىل حاله مل يقـدر ؛ والتأكيد ىف الرضب الثانى من الوجه الثانى فقط،نوع من اخلالبة

 . متصالً 
عنـاه أن  أمـا ىف األول فـألن الفـرض أن م؛فأصل االستثناء ىف الرضبني أن يكون منقطعاً   

وأمـا االنقطـاع ىف . هيستثنى من العيب خالفه فلم يدخل املـستثنى ىف جـنس املـستثنى منـه فيـ
 لكـن الفـرق بـني ،الثانى فالنتفاء العموم ىف املستثنى منه فلم يدخل املـستثنى ىف املـستثنى منـه

االنقطــاع ىف الــرضبني أنــه ىف األول يقــدر متــصًال لوجــود العمــوم فيــه فيــضعف التكلــف ىف 
 .  أما الثانى فال يقدر فيه االتصال لكثرة التمحل بكثرة التقدير فيه،تقديره

                                                
: ، حاشـية الدسـوقى٤/٣٨٩مواهب الفتـاح : ينظر. التأكيد ىف الوجه األول ختييىل وىف الثانى حتقيقى ) ١(

٤/٣٨٩. 
وأصل االسـتثناء : (، وهذا ما لفت إليه اخلطيب ىف عبارة موجزة، فقال٤/٣٩١: مواهب الفتاح: ينظر)٢(

أصـل : ِملَ قـال املـصنف: (، وقال ابن يعقوب٦/٧٥: اإليضاح) ىف هذا الرضب أيضًا أن يكون منقطعاً 
كأنه راعى مـا عـسى أن : تثناء فيهام منقطع؟ قلتواالس: االستثناء ىف الثانى االنقطاع كاألول، ومل يقل

يعرض فيهام من تكلف ردمها متصلني، فيكون املراد باألصل ما يتبادر من الرتكيب دون ما يتأول، أمـا 
ال يشء فيه إال هذا األمر، أو يراعى االتصال بتقدير كون املـستثنى عيبـًا، : التأويل ىف األول فكأن يقدر

 أنا أفصح العرب فـال يشء خيـل بفـصاحتى إال أنـى مـن قـريش إن كـان خمـًال، :وأما الثانى فكأن يقدر
، وقال ىف فائدة تقدير االستثناء متصًال ىف ٤/٣٩١: مواهب الفتاح) فأشار إىل أن ذلك خالف األصل

 =أن هذا املستثنى ال يثبت العيب إال به إن صح كونه من جنـسه، فيفيـد ذلـك تعليـق: (الرضب األول
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���������������������� 
 فنــرى هــذا ،مـن عنــوان هــذا األســلوب يتــضح غرضــه وفائدتـه البالغيــة وهــو التأكيــد  

 وقـد سـبق بيـان وجهـى التأكيـد فيـه عنـد ،الغرض بارزًا عند كل من تناول هذا الباب تقريبـاً 
كتور أمحـد  والتى رصح هبـا الـبعض كـالعلوى والـد– املبالغة إفادته ثم إن ،اخلطيب القزوينى

 .  فاملبالغة تفىض إىل التأكيد؛ هى ترتد إىل التأكيد–موسى 
 ، هلذا األسلوب غرضًا آخر لطيفًا وهو ما فيـه مـن نـوع تأخيـذ وخالبـة وإهيـامحكام نلم  

؛ ومـن ثـم كـان مـن األسـاليب التـى تنبـه )االسـتثناء اخلـداعى(حتى أطلـق عليـه الـبعض 
 ،إىل ما يرد ىف طياته من معـان خفيـة حتتـاج إىل عظـيم وعـىاملخاطب أو القارئ تنبيهًا شديدًا 

 . وقوة تيقظ
 ،مجيل عبد املجيد أنَّ هذا األسلوب يعمل عـىل حبـك الكـالم وتـرابط أجزائـه/ وقرر د  

 .  وتتجىل هذه العالقة هنا عن طريق اإلهيام،عن طريق عالقة التقابل بني طرفيه
���������������������������������������������

 املـوحى بالـدقائق ، اآلخُذ بالعقـل، اآلُرس للفكر،هذا األسلوب القرآنى اللطيف املعجز  
 .  مل تذكر مصنفات البالغيني منه إال مخسة مواضع، اجلامُع لألرسار والدالئل،والعجائب

                                                                                                                       
عىل املحال؛ ألن الفرض أن املستثنى مدح الزم، فتعليق إثبات الذم عىل كونـه صـفة ذم ثبوت العيب =

 .٣٨٧-٤/٣٨٦: مواهب الفتاح) مع كونه صفة مدح تعليق باملحال
ــع) ١( ــول ٦/٧٥: اإليــضاح : يراج ــد احلكــيم ٣٠١  ٤/٣٠٠: ، املط ، الــصبغ ٤/٣٠٤: ، حاشــية عب

 . ٤٨٩: البديعى 
، اهليئـة املـرصية ١٥٤: مجيـل عبـد املجيـد / غـة العربيـة واللـسانيات النـصية، دالبديع بـني البال: ينظر) ٢(

 .  ١٩٩٨العامة للكتاب 
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ثـم  ،هدفًا ترمـى إليـه وبياَن ذلك ،ومن املثري أن جتد كتبًا جعلْت إعجاَز القرآن عنوانًا هلا  
:  نالحـظ ذلـك ىف كتـاب ، ثـم ال جتـد شـواهدها إال شـعراً ،تذكر هذا البـاب حتـت أى عنـوان

الطـراز ( وكتـاب ،هــ٦٥١البـن الزملكـانى ) التبيان ىف علم البيان املطلع عىل إعجاز القرآن(
 .هـ٧٠٥للعلوى ) املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

 : وها فهى مفّرقة ىف مراجع معدودة وبيان ذلك كالتاىلأما عن اآليات اخلمسة التى ذكر  
ىف ) األقـىص القريـب ىف علـم البيـان(ذكـر ىف كتابـه : هـ٦٦٨ اإلمام زين الدين التنوخى -١

  تعرضه لالستثناء من النفى وتفسريه بضم املنفى توكيدًا لـذلك النفـى، قولـه تعـاىل 

               � ]٢٥: الواقعــــــــــــة – 

 اسـتثنى : ( وقـال،]٢٦    �فكـان ذلـك ، الـذى هـو ضـد اللغـو والتـأثيم 
 . )مؤكدًا النتفاء اللغو والتأثيم

 - بعد أن فرغ من بيان رضبى هـذا البـاب–قال ىف اإليضاح : هـ٧٣٩اخلطيب القزوينى  -٢
ــاىل ــه تع ــا قول    وأم               � 

ـــه ،فيحتمـــل الـــوجهني] ٢٦ – ٢٥: الواقعـــة[    وأمـــا قول     

  � ] وهـو أن يكـون االسـتثناء مـن ، فيحتملها وحيتمـل وجهـًا ثالثـاً ،]٦٢: مريم 

                                                
 ىف ٤٦٤: ، الطـراز للعلـوى)االسـتدراك والرجـوع( ىف بـاب ١٨٢: التبيـان البـن الزملكـانى : يراجع) ١(

 ).التوجيه(
 . هـ١٣٢٧ أوىل  مطبعة السعادة ٧٤: األقىص القريب للتنوخى ) ٢(
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 وأهل اجلنة عن الدعاء بالـسالمة ، ألن معنى السالم هو الدعاء بالسالمة؛أصله متصالً 
 .) لوال ما فيه من فائدة اإلكرام، فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكالم،أغنياء

   ومن هذا القبيل قوله تعـاىل: (قال: هـ٧٤٣ اإلمام الطيبى -٣     

          �، وقولــــــــــه تعــــــــــاىل        

�        � ] يعنـى إن ، أى ال يذوقون املوت البتـة،]٥٦: الدخان 
 .)كانت املوتة األوىل يستقيم ذوقها فإهنم يذوقوهنا

 ،ني اللتني ذكرمها اخلطيـب ىف اإليـضاحمل يشتمل التلخيص عىل اآليت:  رشاح التلخيص-٤
 هــ وال ىف مواهـب الفتـاح البـن يعقـوب ٧٩١ومن ثم مل يرد هلام ذكر ىف خمترص الـسعد 

هـ ىف عـروس ٧٧٣ لكن ذكرمها السبكى ،هـ١٢٣٠ وال ىف حاشية الدسوقى ،هـ١١١٠
عد ىف   وذكر الس، ومل يزيدا شيئًا عىل كالم اخلطيب،هـ ىف املطول٧٩١ والسعد ،األفراح

ــاىل  ــه تع ــاب قول ــة الب   بداي               

    � ] كـى ) تأكيـد الـيشء بـام يـشبه نقيـضه(واقرتح تسمية البـاب ] ٢٢: النساء
هــ والـرشبينى ١٠٦٧هــ وعبـد احلكـيم ٩٤٣ وكان لكل من العصام ،يعم املدح وغريه

 . رسيعة ليس فيها جديدتعليقات

                                                
 .٦/٧٦: اإليضاح ) ١(
 .٤٩٩: التبيان للطيبى ) ٢(
، ٣٠٣  ٤/٣٠١: ، املطول مع فيض الفتاح وحاشـية عبـد احلكـيم ٤/٣٩٢: عروس األفراح : ينظر) ٣(

 . هـ١٢٨٤ ط السيد أمحد الكامل ٢/٢١٦: األطول للعصام 
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إبراز الكالم ىف صورة املـستحيل عـىل : ذكر ىف باب: هـ٧٩٤اإلمام بدر الدين الزركشى  -٥
   قولـه تعـاىل ،طريق املبالغة               

    � ] مـا سـلف ىف الـزمن الــسالف إن كـان : فـإن املعنـى( وقـال ،]٢٢: النـساء
 وهـو أبلـغ ، وال يثبت حلُّه أبـداً ، لكن ال يمكن رجوعه أبداً ،يمكن رجوعه فحلُّه ثابت

 . )ىف النهى املجرد
  وجعل منه أيضًا قوله تعـاىل           �]  وقـال،]٦٢: مـريم  :

 فـال يـسمعون لغـوًا إال ،املالئكـة علـيهم لغـواً  أو تـسليم ،إن كان تسليم بعضهم عـىل بعـض(
 .)ذلك

ــاىل   ــه تع ــه قول ــدَّ في ــام ع   : ك   �         � 
ض ،هــ بأنـه مـن التوكيـد ىف الداللـة٥٣٨ وذكـر رأى الزخمـرشى ،]٥٦: الدخان [  حيـث ُعـرِّ

 فـإن ، وقال إن هذا عىل سـبيل جعـل االسـتثناء متـصالً ،نةباالستثناء إىل استحالة املوت ىف اجل
 .  ثم ذكر معنى آخر عىل االتصال،لكن املوتة األوىل قد ذاقوها: اعترب منقطعًا فاملعنى

أن تأكيد املدح بام يـشبه الـذم قريـب ) االستثناء واالستدراك(ثم أورد الزركشى ىف باب   
    فعرفــه ومّثـل لـه بقولـه تعــاىل،مـن هـذا النـوع          

     �] عىل االتصال ىف : التأكيد فيه من وجهني : (وقال] ٢٦ – ٢٥: الواقعة

                                                

 .  انية دار الرتاث ثحممد أبو الفضل إبراهيم :  ت٣/٤٧: الربهان ىف علوم القرآن) ١(
 .  ٣/٤٨: الربهان ) ٢(
 . ينظر املرجع السابق نفسه) ٣(
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   ومّثل لغري تأكيد املدح بام يشبه الذم قبـل ذلـك بقولـه تعـاىل،)االستثناء واالنقطاع  

        � ] ألن الرضيع ؛ال طعام هلم أصالً : فاملعنى: ( وقال،]٦: الغاشية 
 وبذلك يكون الزركشى هو الوحيد الـذى ذكـر ،...)ليس بطعام البهائم فضًال عن اإلنس 

 . اآليات اخلمسة ىف كتابه
تـى ورد  دراسـات البالغيـني مـن آيـات القـرآن الكـريم ال ىفهذا هو غاية ما وقفت عليه  

 ،ذين سـبق طـرحهاملـ وهنـا موضـع اإلجابـة عـن الـسؤالني ال،فيها أسلوب االستثناء املنقطع
هل كان جهد املتأخرين كالسابقني ىف هذا الباب؟ وهل كـان للقـرآن الكـريم مكـان ذو : ومها

 : باٍل من أبحاثهم؟ وملخص اإلجابة عن ذلك يتمثل ىف عدة نقاط رسيعة
 فهـذا هـو طـابع ،ًا جيدها ال تتعدى العناية بذكر القاعـدة واملثـال املتأمل ىف جهودهم مجيع-أ

 . كل أبحاثهم
 .  انرصفت مهمهم إىل حترير القاعدة وتعديد األبواب واألقسام البديعية-ب
 فام هى إال مخس آيات توارثوهـا جـيًال ، غلبت شواهدهم الشعرية عىل الشواهد القرآنية-ج

لعجب أن كتبًا خلصت لإلعجاز خلـت مـن شـواهد  ومما يسرتعى االنتباه وا،بعد جيل
 ابـن  حتـى إنَّ ،هــ٧٠٥ والطراز للعلوى ،هـ٦٥١ كالتبيان البن الزملكانى ،القرآن متاماً 

هـ ملّا متسك بعنوان الباب حكم بعزة وجوده ىف القـرآن وذكـر آيـة واحـدة ٦٥٤اإلصبع 
 .من االستثناء املفرغ

                                                
ووجه التأكيد فيه أنه ثنى ذكره مرتني مرة ىف اجلملـة ومـرة ىف : (، وقال ىف بداية الباب٣/٥١: الربهان ) ١(

 ). التفصيل
 .  ٣/٥١: الربهان ) ٢(
 .  ٥٠  ٤٩: بديع القرآن : ينظر) ٣(
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 فيتتبـع الالحـق ،قيـة ومـسائل تقديريـة وافرتاضـية بـأمور منط– كعادهتم – عنى الرشاح -د
 دون أن حيــاول الالحــق ، فيؤيــده أو يعارضــه،كــالم الــسابق ىف قاعــدة أو رشح شــاهد

 أو ، فتـضيف إليهـا،إضافة مزيد من الشواهد التى تثرى املوضوع وجتـدد دمـاء القاعـدة
 وكـذلك –  وهذا سبب خطري أرض بالدراسات البالغية كثرياً ،هتذب فروعها ومسائلها

 فلـو ختلـص هـؤالء ، ثم انعكـس هـذا الـرضر عـىل دراسـة اإلعجـاز القرآنـى–النحوية 
 ألتـوا ؛األفذاذ من أرس القاعدة والشاهد الواحد وكالم املصنف أو الشارح أو املحـشى

 . بخري كثري ىف اإلعجاز البيانى للقرآن الكريم
هـ ملّـا ٧٩١املصنف أنَّ اإلمام السعد ومما يدل عىل هذا التقديس للقاعدة أو عنوان الباب عند 

تأكيـد املـدح بـام يـشبه [ بـدل ]تأكيد الـيشء بـام يـشبه نقيـضه[اقرتح أن يكون عنوان الباب 
 ومثَّـل ،ورأى أن التسمية األوىل تتيح دخوَل شواهد كثرية ختلو من معنـى املـدح والـذم] الذم

  بقولـــــــه تعـــــــاىل                   � 
 ومنها ما يدرسـه طـالُب ، حتى ىف دراساتنا املعارصة، مل نر صدًى هلذه الدعوة،]٢٢: النساء [

 ، وكأن األخـري قـد ارتكـب جرمـاً ،هـ يعرتض عىل تسمية السعد٩٤٣ ثم رأينا العصام ،العلم
 ألنـه لـو كـان ؛وفيـه نظـر: ( يقـول،واحتج العصام بحجة واهية تنطلق من تقديس النصوص

 مل يـصح ذكـر تأكيـد الـذم بـام ،تأكيد املدح بام يشبه الذم بمعنى تأكيـد الـيشء بـام يـشبه نقيـضه
 ومل يصح ما ذكره ىف رشح املفتاح أن املفتاح اكتفى عن تعريفه بـام يفيـده ،يشبه املدح مقابًال له

ويمىض الرجل ىف طريق غلق الباب ...) ألن االسم يفيد ما هو أخص من تعريفه ؛االسم

                                                

 .   ٣٠١  ٤/٣٠٠: املطول : ينظر) ١(
 .   ٢/٢١٣: األطول ) ٢(
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 وعىل الرغم من ذلك وجدنا شـيوع ،عىل ما اقرتحه السعد بام ال خيالف دينًا وال حكًام وال لغةً 
 . تسمية السعد ىف مصنفات بعض املتأخرين كالشهاب والطاهر ابن عاشور

���������������������
 ،بالغـة تأكيـد املـدح بـام يـشبه الـذمإذا كان ما تقدم يمثل غاية ما انتهـى إليـه القـدماء ىف   

 ؛ويمثل كلَّ ما ورد عنـدهم ىف هـذا البـاب مـن أسـاليب االسـتثناء املنقطـع ىف القـرآن الكـريم
: إحـدامها :هذا املوضوع مـن نـاحيتنيىف دراسة جهود بعض املحدثني فسوف أعرض 
 شــواهد القــرآن مكانــة : واألخــرى،ودالليــة هلــذا األســلوبوأرسار بالغيــة ذكــرهم لفوائــد 

 ، متـسُّ الـسياق واملقـام،الكريم من دراستهم ومدى توفيقهم ىف اكتشاف أرسار بالغيـة عاليـة
 . بعيدًا عن الفوائد العامة املرسلة كاملبالغة والتأكيد واإلهيام والطرافة

 : وهذا عرٌض ببعض هذه اجلهود   
������������������������

 حتـى ،ىف منتـصف القـرن املـاىض بلغت الدراسـات النفـسية والفلـسفية   
 .  فارتبطت مباحثها بمباحث تلك العلوم،امتدت إىل كثري من العلوم

 ،بمنـاهج وذيـوع تلـك الدراسـات ممـن أغـرم يخ األسـتاذ أمـني اخلـوىل وكان الش  
ؤيـة ىف ل هذه الر ونق،يد البالغة واألدب والتفسريفأراد أْن يعقد صلًة بينها وبني رؤيته ىف جتد

 ألهنـا وسـيلة إىل ؛ وقد استحوذت البالغة عىل اجلزء األكرب مـن كتابـه،}مناهج جتديد{كتابه 
 . األدب والتفسري

 الذين يلتزمـون ؛ فهو من املجددين املحافظني،وجمددًا ىف آنٍ وكان األستاذ اخلوىل حمافظًا   
التطـور الطبيعـى لكـل احليـاة و ويـدعون إىل تطـويره بـام يناسـب ،عقـول الـسابقنيبام أنتجتـه 
أخـريًا ملنـاهج التحليـل ويرى خضوعها  لذلك نراه ىف كتابه يؤرخ ىف إجياز للبالغة ؛عنارصها
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ر ،ومجود الروح فأصاهبا اجلفاف ،والكالميةاملنطقية  مـن  فـأراد أْن ُخيلـصها ؛من درسها مما نفَّ
وذلك عن طريـق  ،تهاوتنميجديد يعتمد عىل إحياء الطريقة األدبية تلك املناهج بوضع منهج 

 ومـن ثـم كـان التجديـد ،عَْقِد صلة بني علمى الفلسفة وعلم الـنفس ومباحـث علـم البالغـة
ىف الـنفس تتصل بكل علم أو فن أو عمل هيمه التـأثري  فالبالغة ،تارخييًا وطيد الدعائمجتديدًا 

بعًا ملواقع رضـا ليست إال تت ومن ثم فالبالغة ،واملعرفة بقواعدهاوالبرص بمسالكها اإلنسانية 
:  من مثـل،صلة القواعد البالغية القديمة بعلم النفس ثم أتى بشواهد يستدل هبا عىل ،النفس

اإلنــسانية ىف الفــصائل البــرشية  وحــديثهم عــن األمزجــة ،مراعــاة حــال املــتكلم واملخاطــب
لـب  وط، والتـشويق، والغرية، وذكرهم للتخييل واإلهيام،املختلفة وأثرها ىف صوغ العبارات

 اعـتامدًا ،إىل غري ذلك من مظاهر االعـتامد القـوى عـىل اخلـربة بـالنفس اإلنـسانية... اإلصغاء 
 وهذا هـو األصـل الـذى تعتمـد عليـه كـل ،عىل العالقة الوثيقة بني البالغة وعلم النفسدل ي

م ،- ومنها البالغة – الفنون الرفيعة نفـسية بـني يـدى الـدرس البالغـى مقدمـة  فـرأى أن ُتقـدَّ
لتلـك أْن ُيقـنن  وأراد اخلـوىل ،أثر فنى بخاصة وما له منها ،رس فيها القوى اإلنسانية بعامةتد

 ، فيكــون القــول هبــا معتمــدًا عــىل غــري اللمحــة اخلاطفــة،ىف نقــدنا البالغــىاملعــانى النفــسية 
ــا لعبــًا باأللفــاظ، واهلــاجس الطــائر،واملالحظــة الــسطحية  وال خــواطَر ، وهبــذا ال يكــون َفنُّنَ

 .  ونلبسه لكل قصيدة، نضعه ىف كل بيت، كام ال يكون نقدنا فارغًا معاداً ،اثرةمتن
 التـى ال تعتمـد إال عـىل ، الركيكة املزيفـةتدراسة البالغة من تلك التعليال(وبذلك تتخلص 

 ....) بعيد عن روح الفن نظر عقىل

                                                

 .   ١٩٦١ دار املعرفة ط أوىل ١٩٤  ١٤٣: مناهج جتديد، لألستاذ أمني اخلوىل: يراجع) ١(
 .١٩٦: مناهج جتديد ) ٢(
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 ومل يمثل ،يخ أمني اخلوىلاملنهج اجلديد عند الشكان هذا إجيازًا لتنظري طويل جدًا لفكرة   
 كــان ، إال بموضــعني مــن كــالم القــدماء،واملالحظــات الــسطحيةلتلــك التعلــيالت الركيكــة 

 وتعليـل ذلـك بأنـه ، والكنايـة أبلـغ مـن اإلفـصاح،املجـاز أبلـغ مـن احلقيقـة: الثانى ىف قـوهلم
 تنظـري أوالً مـنمـا مثَّـل بـه  بـل موضـعه ،ولـيس هـذا موضـع بحثنـا... كدعوى اليشء ببينـة 

 ، ورشِحهـم التأكيـد فيـه مـن الـوجهني املعـروفني،القدماء ألسلوب تأكيد املدح بام يشبه الذم
 ولـو رجعنـا إىل أنفـسنا لوجـدنا أنَّ التعليـل األول ،هـذا مـا يقولونـه: (فيعلق عىل ذلك بقولـه

 ،ل وإشارة إىل نقـيض املـدعى واملحـا، تعليٌل فيه الغموض واإلهبام،بالدعوى والدليل عليها
 أو وجدان أثره ىف اإلثبـات ،بمعنى االستدالل وفيه فوق ذلك أنَّ الشعور ،والثبوت بالبطالن

 فـال يـزال الـسامع جيـد دعـاوى مرسـلة مل يتأيـد منهـا يشء ،ال يلمح منه يشء ىف نظـم الكـالم
 وال يتبـادر إىل الـنفس مـن فعلـه ،وتقوية الدعوى ال وجود لهمن أثر البيِّنة  وما زعموه ،بيشء

 فهـذا الـذى يذكرونـه مـن ؛الفقهىمن سابقه  وليس التعليل النحوى اآلخر بأحسن حظًا ،أثر
 حيـنام ، ال حيس املرء تدكرمها أو مالحظة الفـرق بيـنهام،اعتباران نحوياناالتصال واالنقطاع 

 ولـيس كـل مـن جيـد أثـر هـذا األسـلوب ىف نفـسه قـد درس االتـصال ،يسمع هذا األسـلوب
 بل لعل معرفة املرء هلـذا االتـصال واالنقطـاع يـضعف معهـا شـعوره ،ثناءىف االستواالنقطاع 

 كـام ،متحـالً أنفسهم قد َعـدَّ بعـضهم ىف هـذا الوجـه مـن التعليـل  ثم هم ،بميزة هذا األسلوب
 .)الحظوا أنَّ التعليل األول إنام أفاد التأكيَد بأمر ختييىل

 هـو اعتامدمهـا عـىل املنطقيـة ؛يلـنيوخالصة ما يعرتض به الشيخ اخلوىل عىل هـذين التعل  
ىف  ولـسنا ، ألهنا تنبو عن الذوق واحلـس والـشعور؛اجلامدة التى يريد أْن ُخيلِّص البالغَة منها

                                                
 .١٩٧: مناهج جتديد ) ١(
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مقومـات  ألن مـن ؛ىف جدل مع الـشيخ بـشأن الـدفاع عـن جهـد الـسابقنيحاجة إىل الدخول 
هيـدف إىل التجديـد القـائم فهـو  ،قرائح عقول البرشاحرتام ما أبدعته فكر الرجل األصيلة 

أى يشء ىف  ولكن ما يؤخذ عليه هنا هو عدم محـده ،عىل مراعاة ما يصلح من القديم للحارض
دعـوى  َفـنََقَض ،اعـتامده عـىل املنطقيـة – كام قلـت –وكان دافعه إىل ذلك  ،هذا التنظري القديم

 كـام أنَّ اعرتاضـه بـأن ،تعليـلأرى غموضًا ىف هـذا ال  وال ،بأنَّ فيه غموضًا وإهباماً اليشء ببينة 
 ثــم إنَّ بنــاء ، ألنَّ فيــه شــعورًا باالســتدالل، اعــرتاٌض واهٍ ،ال ُيلمــح فيــهالـشعور باالســتدالل 

االتـصال واالنقطـاع الفـرق بـني اعرتاضه عىل التعليل الثانى مـن أنَّ املـرء ال ُحيـسن مالحظـة 
ىف نفـسه قـد ر هـذا األسـلوب تباع ذلك بأْن ليس كل من جيد أث وإ،حني َيسمع هذا األسلوب

قـد يـضعف  ثـم التـدرج ىف االعـرتاض بـأنَّ معرفـة ذلـك وَدْرَسـُه ،االتصال واالنقطاعدرس 
َطُط واإلبعـاد ىف  أقـواٌل يغـشاها كلَّ هذا من الـشيخ  ؛الشعور بميزة هذا األسلوب الـشَّ

 بالبالغـة جهـه إىل أهـل العلـمهو من هـذا التجديـد الـذى يو ويتجاىف مع غرضه ،االعرتاض
سى ،واألدب بقواعـد هنم ملَّا يدرسون مباحـث علـم الـنفس وصـلتها  إذ إ؛هذين الفنني وُمدرِّ
فتبـث ىف احليـاة  (،باحليـاة العاملـة يتحقق اتـصال البالغـة ؛ذلك ىف تالمذهتم ويبثون ،القدماء

ف  فيـأن، ويعمـق اإلحـساس، بقدر مـا تـدق املـشاعر، فتسمو اآلمال، ومهة طاحمة،روحًا آملة
 . ...) وينفر من حياة ال معنى فيها ، والرضا بالضيم،من احتامل الظلم

 ألنـه ينبغـى أْن يتـوفر ىف هـؤالء املعلِّمـني ؛أقول إنَّ اعرتاضـه يتعـارض مـع هـذا اهلـدف  
َمـْن يـزعم أنَّ  وإال فـسيجد ؛االتـصال واالنقطـاع ىف االسـتثناء:  ومنهـا،معرفة قواعـد النحـو

                                                
 . ٨: مقدمة مناهج جتديد للدكتور شكرى عياد : يراجع) ١(
 .  بترصف يسري١٩٥: مناهج جتديد ) ٢(
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هبـذا َمـْن ينـادون تأييـٌد لـبعض ففـى ظـاهر كالمـه  – وما هـو بـذلك –الشيخ يريد هدم ذلك 
 وما قـدموا ، فشطحوا وضلوا؛ مثل هذه النصوص"احلداثيني" وقد استغل كثري من ،اهلدم

 . شيئًا نافعاً 
فاعرتاُضه بأنَّ املرء ال ُحيسن مالحظَة الفرق بـني االتـصال واالنقطـاع حـني يـسمع هـذا   

 ألنَّ املتـصل بـالعلم ؛كالمهـا مـستويان ىف القـبح:  أو قـل، من ذنـب هو عذٌر أقبح،األسلوب
 . واألدب ُيدرك ذلك وُحيسنُه بمجرد سامعه

 فهـى ؛أما قوُله بأْن لـيس كـل مـن جيـد أثـر هـذا ىف نفـسه قـد درس االتـصال واالنقطـاع  
  . أما عدُم علِمه به فهذا شأن جهله؛أثر ذلك إال هبذا االنقطاعوجد ما  ألنه ؛مغالطة

هو خوفه من أنَّ املعرفـة بنـوع االسـتثناء ُتـضعف الـشعور بميـزة وأخطر ما ىف اعرتاضه   
ال ينفعان أحيانًا ىف أنَّ العلم واملعرفة  مؤداه ؛ وهذا َلعمرى أمٌر خطري ىف العلم؛هذا األسلوب

 ومـا يـؤدى ، وهذا عظيم اخلطر عند َمْن يعتد به خاصـة ىف البالغـة القرآنيـة،تذوق األساليب
أمهيـة معرفـة نـوع االســتثناء ىف ىف املبحـث الثالـث  وسـوف يتـضح ،إليهـا مـن الـشعر القـديم

 . التوصل إىل كثري من الدالالت واألرسار واللطائف
ــد    ــرة التجدي ــستمع اآلن إىل فك ــذا ولن ــم ه ــوىل ىف فه ــني اخل ــتاذ أم ــجلها األس ــى س الت

ولعـل الـرس : ( يقول،ًال قويامً  بعد اعرتاضه عىل كالم القدماء وكونه ال يصلح تعلي،األسلوب
واملفاجـأة التـى تكـسبه مـا ىف هـذا األسـلوب مـن معنـى املباغتـة  هو ، لذلك فيام يظهرىالنفس
أكانت هذه الطرافة تقـوم عـىل اتـصال االسـتثناء أو يتحـول  وسواء ، وتثري حوله تنبُّهاً ،طرافة

 وقد نجد آخـَر قـوهلم ىف ،وحالته ال مالحظة االستثناء ، فإنَّ املباغتة هى األصل؛معها منقطعاً 
                                                

 سلـسلة عـامل ١٨-١٢: شـكرى عيـاد / املذاهب األدبيـة والنقديـة عنـد العـرب والغـربيني، د: يراجع) ١(
 .  وغريه مما كتب ىف احلداثة الشاردة١٧٧املعرفة رقم 
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 لشعورنا به ال للفت عبارهتم ، نستخرج منها هذا املعنى النفسى، ملحًة كخفٍق للربقهذا املقام
ـَد املـدُح لكونـه مـدحًا عـىل مـدح:  وتلك اللمحة هى قـوهلم،إليه  وإْن كـان فيـه نـوٌع مـن ،َتأكَّ

 . ) ورس احلياة ىف األسلوب، التعليل ألهنا روح، فام أحوَج هذه اخلالبة إىل البيان،اخلالبة
ــد ىف فهــم هــذا ،هــذا هــو التجديــد! أرأيــَت    ــشيخ مل يــأت بجدي ــدرك أنَّ ال  إنَّ القــارئ ُي

غـرض هـذا بيـان ىف  وقـد سـبق ،والطرافـة والتنبـه ألنه قرصه عىل معنـى املفاجـأة ؛األسلوب
 ،كام أنَّ فيه نـوَع تأخيـٍذ وخالبـة ، واإلهيام، واملبالغة،التأكيد:  أنه يفيد،عند القدماءاألسلوب 

 فهـذه مفـردات تفيـد أكثـر مـن معنـى املبالغـة التـى ،)االسـتثناء اخلـداعى(حتى أطلقـوا عليـه 
 ويقطـف ، فالـشيخ يعـود إىل ريـاض القـدماء، وقرر أهنا حتتاج إىل دراسة علم النفس،أوردها

 ). اخلالبة(حني ينقل عنهم كلمة  وهو يقر بذلك ،منه هذه الزهرة
 وأعتقد أنه هـرب ،ومل يتناول الشيخ أىَّ نموذج لألسلوب بالتحليل وفق منهجه اجلديد  

 ،عود به إىل طريقة السابقني رغم أنفه سي– وفق فكرته اجلديدة القديمة – ألنَّ حتليله ؛من هذا
 . كى حيقق هذه اخلالبة واملفاجأة

 أراد هــو –بــني أمــرين  ألهنــم مجعــوا ؛لــذلك أرى ىف النهايــة أن القــدماء ســبقوا الــشيخ  
ُيْدَرَس ىف مباحث التقعيد والتنظري هلذا األسلوب بام يمكن به أن : األول: -إضعاف أحدمها 

 .اجلانب النفسى والشعورى الذى يفيده هذا األسلوب:  والثانى.وقضايا العلم

أى شـواهد مـن القـرآن الكـريم ىف ) الـصبغ البـديعى ىف اللغـة العربيـة(مل يذكر ىف كتابـه   
 والـذى ، وذلـك ىف القـسم الثـانى مـن كتابـه،حديثه عن أسـلوب تأكيـد املـدح بـام يـشبه الـذم

                                                
 . ١٩٧: مناهج جتديد ) ١(
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إنـصاف البـديع مـن جــور ( وكــان غرضـه فيـه ،خصـصه ملكـان الـصبغ البـديعى مـن البالغـة
 لـه مـن  واالقتـصاص، بوضعه ىف مكانه الالئق به مـن البالغـة،املتأخرين وإنقاذه من عسفهم

 وقـىض ، وقلل من هبائـه وروعتـه، وأضعف من قوته،هذا احلكم اجلائر الذى حط من مكانته
 فعمـد ...) وَعَرضًا مـن أعراضـها ، وذنبًا من أذناهبا،عليه بأن يكون ذيًال من ذيول البالغة

  فـذكر شـواهد شـعرية ىف البـاب الـذى،إىل إثبات احلُْسِن الذاتى أللـوان البـديع ىف األسـلوب
 ، وقرر أنَّ هـذا األسـلوب يفيـد املبالغـة والتأكيـد، ورشحها عىل طريقة اخلطيب املنطقية،معنا

أنـا « )( وذكر مع الشعر قـول النبـى ،وهو ما ناسب مقامات تلك األبيات من مدح أو فخر
 . ومل خيرج رشحه وحتليله عن رشح القدماء»أفصح العرب بيد أنى من قريش

��
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البـديع مـن املعـانى {: لشيخنا العالمة املرحوم الـدكتور املطعنـى كتـاٌب ىف البـديع سـامه  
 وأثبـت ثالثـة شـواهد مـن القـرآن ، وعكـسه، ذكر فيه تأكيد املدح بـام يـشبه الـذم،}واأللفاظ

  ىف رشحــه وحتليلــه عــىل جمــرد تطبيــق، ومل يــزد الكــريم تنتمــى إىل االســتثناء املفــرغ
 . القاعدة عليها كام عند اخلطيب

                                                
 .  ٤٧٠: الصبغ البديعى ) ١(
 . ٤٩٠  ٤٨٨: الصبغ البديعى : ينظر) ٢(
 : هى قوله تعاىل) ٣(               �  ١٢٦: األعراف ،    

            �  ٥٩: املائدة ،          

      �١٤٢٣ وهبة ط أوىل ٧٥  ٦٨: بديع من املعانى األلفاظ ال:  ينظر٨:  الربوج 
 ٢٠٠٢ . 
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 ومـن ،األستاذ الدكتور صبَّاح دراز قدرة عجيبة ىف تذوق أساليب العربيـة عامـةلشيخنا   
مظاهر هذه القدرة الرباعة ىف اإلحاطة بألوان األسلوب الواحـد ثـم بـشواهد هـذه األلـوان ىف 

 ثـم يعطيـك زبـدة فكـره وخالصـة نظـره ىف ،جمع النظري إىل النظري في،الشعر والقرآن الكريم
 . تعبري راق

بحـوث {: وقد ُعنى العالمة الدكتور صبَّاح دراز عنايـة كبـرية هبـذا األسـلوب ىف كتـاب  
التى جتمع بـني وهو لون من األساليب املثرية (:  فهو يصفه أوالً بقوله،}بالغية ىف علم البديع

 وحيتـل مـن ،ولذا فهو يثـري الفكـر واخليـال... تقابالت أو املتجاذبات املتباينات والصفات امل
ــاً  ــة،البالغــة مكانًــا عالي ــارة وخالب ــه إث ــى ، وفي ــة الت ــرية القوي ــأتى إال ىف املقامــات اجله     وال ي

 .  )تقتضيه
ــم ذكــر أنَّ شــواه   ــا ث ــاب املتــسع ســيام إذا اعتربن ــذا الب ــى إىل ه د االســتثناء املنقطــع تنتم

 ثم حذر من رد بعض العلامء املنقطع إىل املتـصل ،تأكيد اليشء بام يشبه ضده:  السعداصطالح
ـه : ( فقال،تأويالً   وهـو خـروج ،متـصالً ولو حاولنا التقدير ىف املنقطع دائًام لكان االستثناُء كلُّ

 .)عىل طبيعة األساليب العربية
د عىل رضورة مراعاة ظواهر األساليب حتى ال نفقدها     وبعـد أْن بـنيَّ قيمـة ،قيمتهـافشدَّ

 وهـو مـا ال ،من الـشواهد القرآنيـة وحللهـا بأسـلوبه العـذب البـديعهذا األسلوب ذكر كثريًا 
وقد جاء هذا اللون التنـزيىل الـذى نـزل فيـه التـضاد منزلـة : ( وبدأ ذلك بقوله،عند غريهجتده 

                                                

 . ١٩٩٧  ١٤١٧، األزهر للطباعة ١٣٧: صبَّاح دراز / بحوث بالغية ىف علم البديع، د) ١(
 .  ١٤١: السابق ) ٢(
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ن حماولـة االلتئـام بـني التجانس ىف عديد من اآليات التى تثـري التعجيـب والدهـشة الغالبـة مـ
 .)املتقابالت

 ُيعد مـدخًال أصـيًال مـن مـداخل ، واجلمع بني املتناقضات،وهذا االلتئام بني املتقابالت  
 وسـوف نقـف عـىل شـواهد كثـرية لـه ىف املبحـث ،دراسة االستثناء املنقطع ىف القـرآن الكـريم

ىف بيــان القيمــة الذاتيــة هلــذا ذلــك مــن بــدائع شــيخنا الــدكتور صــبَّاح  ومــن ثــم ُيعــدُّ ،الثالـث
 . األسلوب

 الذى خيرج من –ثم ذكر شواهد هلذا اجلمع بني املتقابالت من باب االستثناء املفرغ   
(:   ( فيذكر قوله تعاىل ىف رد قوم لوط عىل نبيهم –نطاق هذا البحث   

                    � 

   ،)٨٢: األعراف (              

   �)  ٥٦: النمل(،                

       � )وكذلك رد الكفار عىل سيدنا إبراهيم  ،)٢٩: العنكبوت

)( :                     

   �) حفظه اهللا – عىل كل هذه اآليات بقوله  ويعلق،)٢٤: العنكبوت - : 
 ذلك أن اإليامن عندهم ، فقد جاءوا بام ال يكون جواباً ، تصور موقَف املكذبنيواآلياُت (

 دالٌّ عىل تشويه ، فهو قلٌب حاد للمواضعات واحلقائق، ونبَع انتقام،أصبح معدَن عذاب
 إنَّ اآليات هنا تثري فيضًا من ، وما أصاهبم من جنون االنفعاالت، وشذوذ الطبائع،الِفَطر

                                                
 . ١٤٢: بحوث بالغية ىف علم البديع ) ١(
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 أبسطها أن متنح القارئ شيئًا من االستعالء األخالقى والتطهري النفسى ،املشاعر املتداخلة
تأمل فلن جتد هذا ) الذى عىل ضوئه يكون نقد الباطل ونرصة احلق،واالستواء ىف املشاعر

 ...عند غريه 
 وقد أبدع ، ُيعلِّق عليها مثَل هذا التعليق الثمني،ثم يذكر آيات أخرى ىف االستثناء املفرغ  
 أمـا ،نا ىف رشح وحتليل شواهد هذا النوع من االستثناء الـذى ال ُيـذَكر فيـه املـستثنى منـهشيخ

عندما أتى إىل شواهد االستثناء املنقطع فقد كاد يقترص فيه عـىل جمـرد الرتجـيح بـني االتـصال 
ـَق عليهـا تلـك التعليقـات التـى ال َينطـق هبـا إال مثـل ،واالنقطاع كبعض القـدماء  دون أْن ُيَعلِّ

عنـد أسـاليب فيهـا هـذا وقد يتوقـف العلـامء (:  وقد مهد هلذه الشواهد بقوله،شيخنا أعزه اهللا
  ....) فتختلف اآلراء بني اتصال االستثناء أو انقطاعه ،التباين املثري بني الطرفني

 ولكْن كان غايُة جهده موجهـًا ، من هذا األسلوب الذى أعيا الكثريفيذكر تسَع آياٍت   
 فلـم َنـَر حتلـيًال بالغيًـا طـويًال كـام ىف ،ن وجه االتصال واالنقطاع والرتجيح ما أمكـننحو بيا

                                                
 . ١٤٣: السابق ) ١(
  . ١٤٨: بحوث بالغية ىف علم البديع ) ٢(
   : هى عـىل ترتيـب الكتـاب قولـه تعـاىل) ٣(                    � 

  ،٥٦: النمل                   � ٤٠  ٣٩: احلجر ، 
                �  ـــــران   ، ٤١: آل عم      

  � ٦٢:  مريم ،                 �  الواقعـة
 :٢٦  ٢٥ ،               �  ــــــــدخان  ، ٥٦: ال    

       � ٦:  الغاشــية،         � �  ــة                               =،٣٦: احلاق
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ــات كاحلقيقــة واملجــاز ىف بعــض ،املفــرغ  بــل خــرج إىل موضــوعات أخــرى تتفــرع عــن اآلي
 . املفردات

  : ومن الشواهد التـى تناوهلـا قوُلـه تعـاىل         �) مـريم : 

٦٢(،                  � ) ٢٥: الواقعـــة – 
َل َمـْن أجـاز اتـصاله وقـوَل  وَذَكـَر قـو، فيبني االنقطاَع بأنَّ السالم ليس من جنس اللغو،)٢٦

 وانتهـى إىل أن الـسالم ،وَل  وردَّ هـذا القـ،عل السالَم هو الـدعاء بالـسالمة مـن اآلفـاتَمْن ج
 .  ومل يزد عىل هذااملراد ىف اآلية مقصود به التحية والتكريم

ــاىل ــه تع ــضًا قول ــواهده أي ــن ش    :وم              � 
ا فهـو وملـا كانـت املوتـة األوىل قـد سـبقت هنايـة ملـا مـىض مـن الـدني: ( يقـول،)٥٦: الدخان(

   وقد وضع ،منقطع     �  إذ ما مـىض ؛"ال يذوقون فيها املوت أبداً "موضع 
 أما طريقة بنى متيم املجوز فيها البـدل ،واالنقطاع عىل طريقة احلجازيني ،ال يذاق فيام يستقبل

 ،بيل الفـرض وجيعـل االسـتثناء متـصًال عـىل سـ،االتبـاع هلـامن غري اجلنس فالزخمرشى كثـري 
 .)ورسها تأكيد النفى عىل وجه ال يبقى فيه مطمع ىف اإلثبات

 . وطريقة الدكتور صبَّاح تقرتب من هذا ىف بقية شواهده  

                                                                                                                       

=                �  بحـــوث : ينظـــر .. ٢٥  ٢٤ :النبـــأ
 . ١٥٧  ١٤٨: بالغية ىف علم البديع 

 . ١٥٣  ١٥٢: بحوث بالغية ىف علم البديع: ينظر) ١(
 . ١٥٣: بحوث بالغية ىف علم البديع) ٢(
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 فقـد تناولـه ىف ،واخلالصة أنَّ الدكتور صبَّاح دراز ُعنـى هبـذا األسـلوب أكثـر مـن غـريه  
ـَه اهتاممـه نحـو ،لـه فوصفه وبنيَّ قيمته وَخَطـَر تأوي،عرشين صفحة من كتابه شـواهد  ثـم َوجَّ

ام إبداع  لكنه نبَّـه ، وهو ما مل يصنعه مع شواهد االستثناء املنقطع،االستثناء املفرغ فأبدع فيها أيَّ
 متثَّل ىف قـدرة هـذا األسـلوب ،عىل مدخل أصيل لفهم بالغة هذا األسلوب ىف القرآن الكريم

 ممـا حيتـاج مزيـدًا مـن النظـر ، مقاماٌت بعينهاعىل اجلمع بني املتباينات بطريقة خاصة تقتضيها
 . والتدبر الستخراج ما وراءه من معان

������������������������������
] األسـلوبية واحلداثـة[يعد الدكتور حممد عبد املطلب أحد أبرز املعتدلني الذين مجعوا بني  �

شن هجومًا عىل الـرتاث أال ي عىل  فهو حريص ىف مؤلفاته الكثرية،والرتاث البالغى القديم
 . بل تراه يُصدُّ عنه سهاَم الرماة واملتهجمني

 إذ حـاول فيـه أْن ؛} قراءة أخـرى–البالغة العربية {: وما يعنينا هنا هو ما قدمه ىف كتابه  
 والكــشف عــن تفــسري عميــق لتحوالهتــا الظــاهرة ،يــضع تــصورًا شــموليًا ملفــردات البالغــة

مت للناش،والعميقة  . ئة ىف قوالب جافة أفقدهتا وظائفها اجلاملية بعد أن ُقدِّ
  وبـام أنَّ أسـلوب تأكيـد؛كان هذا هو منهجه الذى مضت عليه قراءتـه لعلـوم البالغـة الثالثـة

 . عبد املطلب له/  فيهمنا تناول د،املدح بام يشبه الذم من فنون البديع
 البالغيني مل يكد يفلـت أكد الدكتور حممد عبد املطلب ىف تقدمته لعلم البديع عىل أنَّ  �

 واستخلـصوا مـن هـذه ، وحـددوا خواصـها البنائيـة،مـنهم وسـيلة تعبرييـة إال وكـشفوا عنهـا
                                                

البالغة واألسلوبية، بناء األسلوب ىف شعر احلداثة، جدلية اإلفراد والرتكيب، قراءات أسلوبية : منها) ١(
 . ث، كتاب الشعر، النص املشكلىف الشعر احلدي

 .   ١٩٩٧، الرشكة املرصية العاملية للنرش ط أوىل ١: البالغة العربية قراءة أخرى : ينظر) ٢(
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 وبـذلك تنبهـوا للمـستوى الـشكىل املحـسوس بوصـفه ،الذى ُيعربِّ عنها) املصطلح(اخلواص 
ستوى  ودائـرة املـ،دائرة املعنـى الـذهنى فتحركت متابعتهم داخل ،ى الباطنىانعكاسًا للمستو

أعـامق املعنـى ىف ال يمكـن االدعـاء ببلـوغ وبرغم هذه احلركة املزدوجة : ( ثم يقول،الصياغى
 ألنَّ ِمْثــَل هــذا االدعــاء فيــه مــصادرة عــىل اجتهــادات إضــافية يمكــن َأْن َتطــرح ؛كــل دراســة

ــرى ــانى أخ ــا مع ــافية،بتحليله ــه ؛ أو دالالت إض ــى ىف قابليت ــاب األدب ــصوصية اخلط  ألنَّ خ
 .  )ت املتعددةلالحتامال

 ونتيجـة ، فهـو جـزء مـن كـل،ثم يؤكد عىل أنَّ البـديع مـن العلـوم األساسـية ىف البالغـة  
 فـريى بعـد تـدقيق ، ثـم يؤسـس منطلقـًا لقراءتـه اجلديـدة للبـديع،}املعانى والبيـان{ملقدمتني 

 عمليـة أنَّ جمموعة األشكال البديعية ترتبط بعالقة عميقة تكاد تـسيطر عليهـا وتوجـه(وتأمل 
 وهـذه العالقـة تتمثـل ىف البعـد التكـرارى الـذى جتـىل عـىل مـستوى الـسطح ،إنتاجها للمعنى

 .) وعىل مستوى العمق الدالىل،الصياغى
 وكـان مـن ،ثم رشع ىف رصد أنواع البديع وحتديد النظام الذى حيكـم حركتهـا الداخليـة  
ا بنية داللية جيتمع فيهـا التخـالف  وقرر أهن، وعكسه،أسلوب تأكيد املدح بام يشبه الذم: بينها 

 لكـن ، ورشح أرضب هذين النوعني كام عند اخلطيب القزوينى،السطحى مع التوافق العميق
 :  ومثال ذلك ما قاله ىف قول النابغة،بطريقة حمدثة

 هبن فلول من قراع الكتائب   وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
 ،ا الشكل وجود عالقة جامعة بني الـصفتنيوُيالحظ ىف هذ: (حممد عبد املطلب/ قال د  

 ألنـه بمتابعتـه ؛كام أنَّ حضور املتلقى إىل رحاب الصياغة أمٌر رضورى إلنتاج البنية لبالغيتهـا

                                                
 . ٣٥٠: البالغة العربية قراءة أخرى ) ١(
 . ٣٥٠: السابق ) ٢(
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 فـإذا هبـا تفاجئـه بانتامئهـا إىل اجلملـة األوىل ،للصياغة يتوهم بدايًة أنَّ الـصفة الثانيـة صـفُة ذم
 إذ إن ،العقـىل) الـدليل(ل منطقـة اخليـًا نالحـظ أهنـا تـدخية البنيـة د وبالنظر ىف إنتاج،املادحة

 وهـو ،مـرتبط بكـون فلـول الـسيف عيبـاً ) ثبوت العيب(بأن ) عدم العيب(املبدع استدل عىل 
 فـإذا جـاءت ،)االتـصال( ألن األصـل ىف االسـتثناء ؛)اإلهيـام( كـام أهنـا تـدخل منطقـة ،حمال

 وهنـا ، فإذا بام بعدها ينتمى ملا قبلها،ا مما قبلهاالصياغة بأداة االستثناء هتيأت إلخراج ما بعده
ــن  ــوع م ــق،املــدحى) الــرتاكم(يتحقــق ن ــابع صــفات املــدح ىف العم ــسطُح ، بتت  وإْن أوهــم ال

 .)باملخالفة
 مثـل هـذا الـرشح – وهى أرضبـه عنـد اخلطيـب –ثم يرشح بقية أشكال هذا األسلوب   

حالة تصادم بـني الـسطح ( األسلوب قائمة عىل  وينتهى إىل أنَّ حركة املعنى ىف هذا،املتسلسل
 . )املوهم بالتضاد والعمق املنتج للتوافق

 ،هذه هى القراءة األخرى للدكتور حممـد عبـد املطلـب ألسـلوب تأكيـد املـدح بـام يـشبه الـذم
 : وُأمجل التعليق عليها ىف النقاط اآلتية

غـة مـن القوالـب اجلافـة عبد املطلب ىف كل فصول كتابـه إىل ختلـيص البال/ َهَدَف د  ) أ 
 عــن طريــق الكــشف عــن تفــسري عميــق لتحوالهتــا الظــاهرة ،التــى أفقــدهتا قيمتهــا اجلامليــة

 ومـن ثـم فـرس حركـة البنيـة ىف ، فكان هذا منهجًا له ىف تناوله لكل علـوم البالغـة،والعميقة
فظـاهر  ؛هذا األسلوب بأهنا بنية داللية جيتمع فيها التخـالف الـسطحى مـع التوافـق العميـق

 .  ومها ضدان يتوافقان ىف النهاية، ولكن باطنه العميق مدح،التعبري ذم

                                                

 . ٣٩٠  ٣٨٩: البالغة العربية قراءة أخرى : ينظر) ١(
 . ٣٩٢ : البالغة العربية قراءة أخرى) ٢(
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جعـل املتلقــى عنــرصًا رئيــسًا ىف إمكانيــة حتقيــق هــذا الــشكل البنــائى لفائدتــه ووظيفتــه   ) ب 
 . التعبريية واجلاملية

دعـوى (وبعد أن اعتمد عىل املتلقى مىض ىف التحليل عىل نفس طريقة اخلطيب املنطقية   ) ج 
 ،مع تغيري ىف املفـردات واملـصطلحات ممـا يـشعر ويـوهم باجلـدة واحلداثـة) بينةاليشء ب

 ألهنـا تـسري عـىل نفـس خـط ؛ فـالقراءة ليـست جديـدة؛وهذا هو بيت القصيد ىف قراءته
 – كـام سـبق عنـد اخلطيـب –القدماء ىف أن التأكيد ىف هذا الرضب حاصل مـن وجهـني 

 مع تغيري أو عدم تغيري ،يهام اعتامدًا أصيالً  بل هو يعتمد عل،ومها يلمحان هنا بأدنى نظر
 :  ومن ذلك،ىف املفردات

 اإلهيام               يتوهم -         املخاطب                املتلقى  -
     البينة      الدليل  -
ى ذكر االنقطاع حتى ييرسِّ األمر(الستثناء االتصال األصل ىف ا -   )الحظ أنه نحَّ
 الرضب            الشكل البنائى -  مدحاً َ عىل مدح              الرتاكم املدحى  -

 وما هى إال مفـردات ،فال خيفى أنه نفس املنهج املنطقى الذى أراد أن ُخيلِّص البالغة منه  
) ... العمـق( املـستوى البـاطنى ،)الـسطح( املستوى الشكىل ،الشكل البنائى: من مثل جديدة

نـت سـببًا ىف إحـداث متزقـات ورشوخ ىف الثقافـة إىل غري ذلك من استحداث مـصطلحات كا
 . العربية

 فـإننى أشـكر ؛وعىل الرغم من اعتقادى بأن لـيس ثمـة قـراءة أخـرى ىف هـذا األسـلوب  ) د 
للدكتور حممد عبد املطلب ما نبَّه إليه من أنـه ال يمكـن االدعـاء ببلـوغ أعـامق املعنـى ىف 

                                                

 ٩٨  ١٧: عبد العزيز محودة / ، املرايا املقعرة، د١٣  ١٢: املذاهب األدبية والنقدية : يراجع مثًال ) ١(
 .  ٢٧٢سلسلة عامل املعرفة رقم 
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 ممـا يلفـت ، عـىل تلـك األسـاليب وتواردت املناهج، مهام تعددت القراءات،كل دراسة
 .إىل أنَّ أمثال تلك األساليب صاحلة إىل أن تكون حمل اجتهادات ورؤى متنوعة

�������������������������
هـى أول دراســة موسـعة ىف العربيــة : (- كـام يقــول –تعـد دراسـة الــدكتور حممـد العبــد   

 – مـن ناحيـة أخـرى - وهى ،صتنظريًا وتطبيقًا من مدخل لغوى متخص: تدخل إىل املفارقة 
 .)خلطاب املفارقة ىف النص القرآنىأول دراسة حتليلية متكاملة 

                                                
بناء املفارقة دراسة {حممد عبد املطلب ىف التنظري كتاب / من الدراسات التطبيقية التى ركنت إىل د) ١(

رضا كامل، وهو يدرس ألوان املفارقة ىف شعر املتنبى، /  د} املتنبى نموذجاً  شعربالغية حتليلية 
عبد / وكان من بينها أسلوب تأكيد املدح بام يشبه الذم، فنقل ىف اجلزء الذى عقده لذلك رشح د

املطلب لبيت النابغة، وقرر أن هذا األسلوب يتحقق فيه مفهوم املفارقة، القائم عىل بنية تعتمد عىل 
 ثم قسم ىف التطبيق شواهد املتنبى إىل  وهذا ما سبق إليه القدماء ىف قوهلم بالتضاد ة الداللة ثنائي

 وأورد فيه بيتا  وهو الرضب األول بنية املدح بام يشبه الذم القائمة عىل االستثناء : األول: قسمني 
 واحدًا للمتنبى، ودخوله ىف هذا الباب صحيح

الذم الناتج عن انقالب املديح إىل هجاء، وأورد فيه تسعة عرش موضعًا من شعر املدح بام يشبه :   والثانى
املتنبى، وكلها ال يدخل ىف هذا الباب أصًال ؛ ألنه إن صح قصد اهلجاء فيها فقد تكون من باب 
التعريض أو غريه، وهذا خطأ فاحش ىف الكتاب ؛ ألن تلك املواضع ال تدخل حتت أىٍّ من الرضبني 

 . ٢٤٨  ٢٣٤: يراجع منه. ستدراكوال حتى اال
، ١٩٩٤  ١٤١٥، دار الفكر العربى ط أوىل ٨: حممد العبد/ املفارقة القرآنية دراسة ىف بنية الداللة، د) ٢(

صيغة من : هى نوع من الداللة املحولة ىف مقابل الداللة األولية، أو هى: ومن تعريفات املفارقة
تعبري لغوى بالغى يرتكز أساسًا عىل حتقيق : الستامع، أو هىالتعبري تفرتض من املخاطب ازدواجية ا

: املفارقة القرآنية : يراجع. العالقة الذهنية بني األلفاظ أكثر مما يعتمد عىل العالقة النغمية أو التشكيلية
 .٨  ٧: رضا كامل/ ، بناء املفارقة، د١٦-١٥
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 فـدرس فيـه ،وقد جعل الباب الثانى من الكتـاب للدراسـة التطبيقيـة للمفارقـة القرآنيـة  
 وقـام بتحليـل بعـض ،األنواع املختلفة للمفارقة التى أمكنـه اسـتخراجها مـن القـرآن الكـريم

 . قرآنية لكل نوعالنامذج ال
من األسـاليب التـى ذكرهـا حتـت أسـاليب مفارقـة ) االستثناء بعد النفى(وكان أسلوب   

خطاب باليشء عن اعتقـاد (وعرف هذا النوع من املفارقات القرآنية بأنه ) احلكاية أو اإلهيام(
دمها قريـب أح: فاللفظ الذى ختتاره املفارقة هنا له معنيان... املخاطب دون ما ىف األمر نفسه 

 لتثبـت ،رقـة هـذا املعتقـد وتنفيـه واآلخر بعيد تنـتقض بـه املفا،به املفارقة بصحة املعتقدُتوهم 
 .)ده متاماً ض

مـن الوسـائل الرتكيبيـة التـى تـصنع املفارقـة ىف القـرآن ) االستثناء بعد النفـى(وأسلوُب   
 ، مـن االسـتثناء املنقطـع كلهـا،العبد ثالثة شواهد لذلك من القرآن الكريم/  وذكر د،الكريم

 : هى
 : قوله تعاىل. أ           � )٦: الغاشية( 

 مما ُيثبت نوعـا مـن ،واعتمد رشحه عىل أنَّ األسلوب هنا يفيد اإلهيام بأنَّ الرضيع طعاماً   
نتهـى إىل وي ،عاماً الذى ال يصلح أْن يكون ط) الرضيع( ثم ُعنى ببيان ماهية ،املفارقة التهكمية

 ، ألنَّ اإلبـل ال تقـوى عـىل تـذوق الـرضيع؛أنَّ األسـلوب يفيـد الـسخرية والـتهكم والتحقـري
 . فكيف باإلنسان حني ُجيَعل ُهَو طعاُمه

    : قوله تعاىل. ب    � )٣٦: احلاقة( 

                                                
 .  بترصف١١١: املفارقة القرآنية) ١(
 . ١٣١  ١٢٩: السابق : ينظر) ٢(
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 .هكم السخرية والت– ما أفاده سابقه من – وهو يفيد عنده   
  : قولـــــــــه تعـــــــــاىل. ج             �           
 ) ٢٥ – ٢٤: النبأ(

 – وهو ما يقطر من جلود أهل النار – "الغساق" ألنَّ ؛وهو يفيد أيضًا املفارقة التهكمية  
 . نار بل ُخصَّ به أهل ال،ليس رشابًا ىف احلقيقة َيروى من ظمأ

 : حممد العبد ىف النقاط اآلتية/ وُأعلِّق عىل صنيع د  
 رائـدًا جلمهـور البـاحثني ىف دالالت املفارقـة ىف }املفارقـة القرآنيـة{يعد بالفعـل كتـاب   -  أ

 فالكتاب مرجع أٍساسى لكـل – وإن مل يكن وعرًا – فقد َعبَّد هلم طريقًا ،القرآن الكريم
 . ريهامن كتب ىف املفارقة القرآنية أو غ

 مـن القـرآن الكـريم أمـرًا – التـى ذكرهـا –أنواع وأساليب املفارقـات مل يكن استخراج -  ب
؛ ألنَّ كـل )التـى أمكننـى اسـتخراجها: (شاقًا وعسريًا كام ُتوهُم ىف عبارتـه ىف املقدمـة

 نـص عليهـا القـدماء ىف علـوم ،األساليب التـى ذكرهـا حتـت أنـواع املفارقـات املختلفـة
  : ويستــشهد بقولــه تعــاىل) املفارقــات النغميــة(الــتهكم ىف : يــذكر فهــو ،البالغــة

        �) القــدماء  ويعتمــد عــىل حتلــيالت ،)٤٩: الــدخان
 . إال أنه اهتم كثريًا بالناحية الصوتية،لآلية

                                                
 . ١٣٢ - ١٣١: السابق : ينظر) ١(
 . ١٣٣: السابق : ينظر) ٢(
 . ١٣٢ - ١٣١: السابق : ينظر) ٣(
 .٧٠  ٥٤: املفارقة القرآنية) ٤(
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 :  كقوله تعـاىل،)االستعارة التهكمية(ىف املجاز ويذكر ىف املفارقة اللفظية شواهد     

      � ) ثــم يعنـى بالناحيــة ، فينقــل مـن أقــوال القـدماء،)٣: التوبـة 
 وهو يعتمد ىف حتليله عىل نفس الفكـرة التـى عنـد الـدكتور عبـد املطلـب مـن تـوفري ،الصوتية

 .السطح والُعمق: األسلوب ملستويني
) املفارقة البنائيـة( كام يذكر ىف ، واالستثناء بعد النفى،التورية) اإلهيام(ويذكر ىف مفارقة   

   : قوله تعاىل   � ) وقـد ،، وما فيه من معنى التهكم)٨٧: هود 
 فتكاد مجيع شواهده يـسبقه إليهـا القـدماء ىف خمتلـف ،ولن أستطرد ىف هذا. ذكر ذلك القدماء 

َب )  التفسري، األصول، البالغة،النحو (مصنفاهتم  . إال أنه َرتََّب وَبوَّ
 ىف سـبيل وصـوله إىل الداللـة العميقـة للبنيـة ،املنطقيـة) االسـتدالل(هو يعتمـد طريقـة   -  ج

وسـاطهم أنَّ طريقـة  فـأذاعوا ىف أ، وهو ذاُت ما َيـتهم بـه احلـداثيون القـدماءَ ،األسلوبية
 . ستخراج مكنوناهتافع ىف تذوق النصوص وااألقدمني ال تن

ىف شـواهده ) االسـتثناء بعـد النفـى(حرص الدكتور حممد العبد ىف حتليله لبنية أسـلوب   -  د
ــع ــتثناء املنقط ــصت لالس ــى خل ــاع؛الت ــصال واالنقط ــصطلحى االت ــذكر م ــىل أال ي  ، ع

 . وأخشى أْن يكون هذا بقصد التقرب إىل أهل احلداثة
ىل عنايٍة بالغٍة بدراسـة وحتليـل الـنظم املحـيط العبد لآليات ع/ يقف الناظُر إىل حتليل د -هـ

:  إال أنه باعد بينه وبيننا أمـران؛ وكاد أْن يقرتَب ِمن منهجنا الذى نسري عليه،باألسلوب
 عىل الـرغم مـن إبداعـه وبراعتـه ،بالتحليل الصوتى للمفرداتاالهتامم الزائد : أحدمها

                                                

 .٧٩  ٧٣: السابق: ينظر) ١(
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قــة وترمجتهــا إىل مــا يناســب شــغفه بنقــل املــصطلحات األجنبيــه للمفار:  والثــانى،فيــه
 . حتليله

 ولعـل ُعـذره ىف ،ولو َخَلَع ِربقَة األخِري من عنقه النطلق ىف آفاق لن يلحقه فيها أحد  
 نفع اهللا اجلميع بـه وبغـريه مـن العلـامء ،ذلك أنه كان معنيًا بالتنظري والتطبيق ىف كتاب واحد

 . املخلصني للغتهم  ودينهم
 فإنه ُخيَْشى أن ُيْفَهَم من حتليالته لـنامذج قليلـة ،العبد/ ِر كتاب دوعىل الرغم من عظيم َقدْ  -و

 وهو ما ذبـذب –) اإلهيام( أنه يقرص فائدة املفارقة هبذا األسلوب عىل ،من القرآن الكريم
 وأنَّ هـذا هـو الـسبيل الوحيـُد للفـوز بـدالالٍت باطنـٍة –ه ابن يعقـوب قـديًام كـام َمـرَّ أركانَ 

ن درس هـذا ،البنية الرتكيبيةومسترتة وراء هذه   وهذا خطٌر شديٌد وقع ىف رشاكـه كثـٌري ممـَّ
 وهـو مــا ، ألهنـم نــأوا عـن الــسياق القريـب والبعيـد الــذى ورد فيـه الرتكيــب؛األسـلوَب 

ــة ــر ،ســأعتمده منهجًــا ىف دراســتى التحليلي ــه مــن إســار هــذا التكري  وهــو مــا ســأخرج ب
 . واهللا املستعان.. والتقليد

�������������������������
فْت كثٌري من الدراسات     وبيـان بالغتـه ىف ، وكثٌري منها تناول هذا األسـلوب،ىف البديعُألِّ

 :  ومن هذه الدراسات،القرآن الكريم
للـدكتور بـسيونى )  دراسة تارخيية وفنية ألصـول البالغـة ومـسائل البـديع–علم البديع ( �

 ومل يتعـد حـدود ،هد مـن القـرآن الكـريم ذكر فيـه سـبع شـوا،- أعزه اهللا –عبد الفتاح فيود 
 .تطبيق القاعدة عىل كل شاهد

                                                

 . ١٩٩٨  ١٤١٨ مؤسسة املختار ط ثانية ٢٣٧  ٢٣٢: بسيونى فيود/ علم البديع، د: ينظر) ١(
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 ذكـر فيـه أربعـة ،للـدكتور عبـد الفتـاح الشـني) البديع ىف ضوء أسـاليب القـرآن الكـريم( �
 . وهو كسابقه ىف عدم جتاوزه تطبيق القاعدة،شواهد من القرآن الكريم

 قرر فيـه فائـدة ،للدكتور مجيل عبد املجيد) يةالبديع بني البالغة العربية واللسانيات النص( �
 وهـو إهيـام يتناسـب ،هذا األسلوب وأهنا تتجىل ىف السبك عن طريق إهيام الـربط املـنعكس

ــى ــالم األدب ــة الك ــام،وطبيع ــذا اإلهي ــدماء إىل ه ــبقه الق ــد س ــد ىف ، وق ــرد جتدي ــه جم  لكن
 . نية مع العلم بأنه مل يذكر أية شواهد  شعرية أو قرآ،املصطلحات

 وقـد سـعدُت ، للدكتور أبو بكر السيد الباز،دراسة تفسريية) االستثناء ىف القرآن الكريم( �
 إذ مجع فيـه ؛ ثم زالت هذه السعادة ملَّا قرأته، وسعدُت أكثر حني عثرت عليه،كثريًا بعلمى به

تسعة عرش آيـة  منها ،مؤلُفه ما يزيد عىل ثامنني آية من االستثناء بكل أنواعه ىف القرآن الكريم
ــع ــتثناء املنقط ــصنيف ىف االس ــودة الت ــسيم وج ــسن التق ــه إال ح ــيس في ــاب ل ــن الكت ، لك

                                                

 .م٢٠٠١، دار الفكر العربى ٩٠  ٨٦: عبد الفتاح الشني / يع ىف ضوء أساليب القرآن، دالبد: ينظر) ١(
 .١٥٤: البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية : ينظر) ٢(
 مطبعة الرشوق ٧٠  ٥١: أبو بكر الباز / االستثناء ىف القرآن الكريم، دراسة تفسريية، د: ينظر) ٣(

مباحث ىف : ن هذه الدراسات التى تقترص عىل تطبيق القاعدة عىل الشاهدوم.. م ٢٠٠١بالراهبني 
، وشى ١٩٩١-١٤١١األمانة ط أوىل . ١٥٣-١٤٠: رفعت السودانى/ وجوه حتسني الكالم، د

 دار قباء ١٣٧  ١٣٠: عائشة حسني فريد / الربيع بألوان البديع ىف ضوء األساليب العربية، د
  ١٠٢: أمحد حممود املرصى / دراسة تطبيقية ملباحث علم البديع، د، رؤى ىف البالغة العربية ٢٠٠٠

 دار الرشوق ط أوىل ٩٥  ٩٣: عبد القادر حسني / ، فن البديع، د٢٠٠٨، دار الوفاء أوىل ١٠٩
                                                                                     =.  ٩٩  ٩٣: بدون . حممد حسن حجازى /، فن البديع، د١٩٨٣  ١٤٠٣
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 وُيبـني موضـَع االنقطـاع كـام عنـد ، فيورد اآلية ويرشح معناها كام عند املفـرسين،والتبويب
 .  ويقع ىف مائة وأربع وسبعني صفحة، ومل يتعد عمُله نقَل آراء أهل التفسري،املفرسين أيضاً 
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إذن دراسات البالغيني ىف هـذا الـصدد ال تنقـع غلـة طالـب أرسار االسـتثناء املنقطـع ىف   

 فـال يمكـن إذن أن ُيعتمـد ، ألن قواعدهم كانت تطل عـىل شـواهده مـن بعيـد؛القرآن الكريم
املنقطـع ىف  طريقًـا إىل فهـم أرسار بالغـة االسـتثناء ،تنظريهم لباب تأكيد املدح بـام يـشبه الـذم

 ويمكن أن ينشئ املبدعون عىل هدهيا ما يكـون ، ألهنا قواعد قارصة من ناحية؛القرآن الكريم
 .  فال ُيؤتى بمثله، والقرآن غري هذا،مطابقًا هلا

 وكـان آخرهـا ،بعد أن ذكر رضوبًا من البديع -هـ ٤٠٣ستأنس هنا بام قرره الباقالنى أو  
ألن  (؛استفادة إعجاز القـرآن مـن هـذه األبـواب وحـدهايمكن ال من أنه  -) االستثناء(باب 

                                                                                                                       

شكرى الطوانسى، نرش / د)  مقاربة نسقية بنيويةالبديع وفنونه (ومن الدراسات البنيوية كتاب =   
، وقد مثل ىف دراسته بشواهد القدماء، ورشحها مثلهم، وقرر أن عالقة ٢٠٠٨مكتبة اآلداب ط أوىل 

 . ٢١٦  ٢١٤: يراجع فيه.. هى التى حققت هذا االنسجام هنا، ومل يزد عىل ذلك ) التقابل(
: ينظر.  إىل أن هذا األسلوب يساعد عىل ربط أجزاء الكالم الشحات أبو ستيت / وقد أشار د

 . ١٩٩٤- ١٤١٤ ط أوىل ١٩٥: دراسات منهجية ىف علم البديع
 :  عىل قول النابغةظه اهللا  حفومل يعلق الدكتور حممد أبو موسى 

 شأو الفجاءة إال أهنا تثب  ال عيب فيها إذا ما اغرت فارسها 
وال عيـب فـيهم : (وهذا هو الذى يسميه العلامء تأكيد املدح بام يشبه الذم، وهو مـن بـاب قولـه: [ إال بقوله

شعر اجلـاهىل دراسـة ىف منـازع الـ] وكأن هذا احلـذو مـن البنـاء كـان حمببـًا إىل النابغـة فكـرره ىف كالمـه...) 
 . ٢٠٠٨  ١٤٢٩ وهبة ط أوىل ٤٣١: الشعراء
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... هذه الوجوه إذا وقع التنبيـه عليهـا أمكـن التوصـل إليهـا بالتـدرب والتعـود والتـصنع هلـا 
والوجوُه التى تقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما يقـدر البـرش عـىل التـصنع 

فـة إعجـاز القـرآن مـن البـديع الـذى ادعـوه ىف فـال سـبيل إىل معر... له والتوصل إليـه بحـال 
 بـل ، وذلك أن هذا الفن لـيس فيـه مـا خيـرق العـادة وخيـرج عـن العـرف،الشعر ووصفوه فيه

 .)يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له
 أو بـاألحرى ،ومما يؤيد قوىل بأن قواعدهم قارصة ال تسمو إىل أن حتيط بأساليب القرآن  

 ، أننا الحظنا فيام سبق ما قاله القزوينـى ىف آيتـى مـريم والواقعـة؛ىف األسلوب الواحدبأفانينه 
ألفيـت ) األطـول( فـإذا قـرأَت ىف ،مـريم وجهـًا ثالثـاً  وحتتمل آيـة ،من أهنام حيتمالن الوجهني

 حتى دفعته حماولة وضع آية مـريم حتـت ،العصام يسرتسل ىف رشح ذلك وجييز أوجهًا أخرى
 حـني ،الـرضب األول خيتـل وينهـدم مـا ذكـر فيـه بالدفعـة أن يقرر أن تعريف رضب بعينه إىل
 . جتعل اآلية منه

 فكيـف بكـل آيـات ،فهذه آية واحدة أعيتهم وما استطاعوا أن يسّلموا بأهنـا مـن رضب بعينـه
 وإذا كان األمر كذلك فإن عىل البالغيـني املعـارصين أن يكملـوا مـا نقـص ىف ،هذا األسلوب

 .  ويميطوا اللثام عن األرسار البالغية لكثري من أساليب القرآن الكريم،سابقنيدراسات ال
ــة   ــصفحات القادم ــك األرسار ىف ال ــض تل ــشف بع ــاول ك ــا أح ــا أن ــد ىف ،وه ــا مل أج  وملّ

 أثبـت هنـا أن مـدخىل ىف دراسـة بعـض آيـات االسـتثناء ،دراسات السابقني ما ينفع ىف املـنهج

                                                

 .  بترصف٨٣  ٨٠: إعجاز القرآن ) ١(
 . ٢/٢١٦: األطول : ينظر) ٢(
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 سيتمثل ىف التحليل البالغـى اهلـادف إىل الوصـول ،سة بالغية درا–املنقطع ىف القرآن الكريم 
 .  ىف حماولة تكون خطوة عىل الطريق، بمعونة السياق واملقام،إىل رس بالغى هلذا األسلوب

 فلكـل ،فالسياق هو الذى يكشف عن سـامت ومعـاٍن جديـدة ومتنوعـة هلـذا األسـلوب  
 . كريم سيام سياقات القرآن ال،مقام سامته وخصائصه ولطائفه

 إىل أنَّ مـا أقولـه هنـا ال – قبل قـراءة املبحـث التحلـيىل –ويبقى أن ألفت القارئ الكريم   
 فأسـلوب ، واألمر يتطلب جهادًا يتبعه اجتهادات أخرى،يمثل إال اجتهاد فرد من أفراد األمة

هللا وا. االستثناء املنقطع ىف القرآن الكريم ممـا ال يمكـن أن يـدعى أحـد أنـه بلـغ عمقـه وقـراره
 . املستعان
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 :  قال اهللا تعاىل -١
            � 

 ]٧٨: البقرة [  
������������������������

 تعاىل – حيث يذكرهم اهللا ، يبدأ من اآلية األربعني، وهو سياق طويل،لسياق ىف اليهودا  
ِق للتوراة، بنعمه عليهم–  نعمه – تعاىل – ثم يقص اهللا ، ويدعوهم إىل اإليامن بالقرآن املصدِّ

 إىل أن ينتهى السياق بقصة ، وما كان منهم إال الكفر والتوىل)(عليهم مع نبيه موسى 
 – خياطب اهللا ، وبعد هذا السياق الطويل،واحلكم بأن قلوهبم أشد قسوة من احلجارةالبقرة 
    بقوله جل شأنه – ىف السياق القريب – املؤمنني هنا –تعاىل     

                         

  �]  وهذا أول خطاب للمؤمنني بعد بداية سياق احلديث عن ،]٧٥: البقرة 
أن يطمعوا ىف إيامن هيود  عىل املؤمنني – تعاىل - فينكر اهللا ،اليهود وجرائمهم وفضائحهم

 ،ألخالق الذميمةفإهنم متامثلون ىف شدة الشكيمة وا (؛زماهنم بعد أن سمعوا أخبار أسالفهم
ثم ذكر من شنيع عملهم ما يزيد شدة )ال يتأتى من أخالفهم إال مثُل ما أتى من أسالفهم

                                                
عبد اللطيـف عبـد الـرمحن، دار الكتـب العلميـة ط :  ت١/١٥٠: إرشاد العقل السليم، ألبى السعود ) ١(

 . ١٩٩٩  ١٤١٩أوىل 
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 ثم ، وآية الرجم)( ومما حرفوه صفة النبى ، وهو حتريفهم للتوراة،يأس املؤمنني من إيامهنم
 إىل أن يأتى ،هميمىض السياق ىف ذكر الشنائع املؤيسة عن إيامهنم من نفاقهم وتصلبهم ىف دين

إىل ذكر هذا الفريق األّمى الذى ال يعلم من التوراة إال تلك األمانى الفارغة التى أخربهم هبا 
رؤساؤهم من مثل عفو اهللا عنهم وشفاعة أنبيائهم هلم وأهنم ال يمكثون ىف النار إال أيامًا 

 ! هذا حاله؟نْ  مَ  فكيف ُيرجى إيامنُ ،معدودة
���������������������������

 مـشتق ، ألّن األمـانى مجـع أمنّيـة؛مستثنى منقطع من علم الكتاب �  : قوله تعاىل  
ر(من منَّى بمعنى  واالسـتثناء ) تال( أو بمعنى ، ألن املتمنى يقدر ىف نفسه وحيزر ما يتمناه؛)قدَّ

فـة ال تعلـم  فهذه الطائ، إذ ليس ما يتمنى وما يتىل من جنس علم الكتاب؛منقطع عىل املعنيني
 فيقـدرون ذلـك ىف ، لكـن يتمنـون بعـض األمـانى حـسبام منَّـتهم أحبـارهم،من الكتاب شـيئاً 

 أو ال يعلمون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتىل عليهم فيقبلونه من غـري أن يتمكنـوا ،نفوسهم
  أى إن كـان ذلـك يـسمى علـامً ، فكال املعنيـني ال يثبـت هلـم العلـم بالكتـاب،من التدبر فيه

كـام  ألن التأكيـد فيـه مـن وجهـني ؛ وهذا آكد ىف نفى علمهم بالكتـاب،بالكتاب فهم يعلمونه
 إذ ؛ ثم إن األصل ىف االسـتثناء االتـصال، ففيه دعوى اليشء ببينة،هـ سابقاً ٧٣٩قرر اخلطيب 

 يتـوهم أن يثبـت هلـم ،بعد نفى علم الكتاب عنهم مطلقـاً » إال«يتوهم املخاطب هنا ملّا ُذكرت 
 خـرج االسـتثناء مـن – وهى ال تدخل ىف جـنس العلـم -» األمانى« فلام ذكر ،ًا من العلمطرف

 .  وىف ذلك نوع تأخيذ وخالبة ومبالغة،االتصال إىل االنقطاع
                                                

ــر) ١( ــشاف لل: ينظ ــرشى الك ــان أوىل ١/٢٨٨: زخم ــسليم ١٩٩٨  ١٤١٨ ط العبيك ــل ال ــاد العق : ، إرش
، حاشية القونـوى عـىل ١٩٨٣  ١٤٠٣ دار الفكر ٣٠٢، ١/٣٠١: ، روح املعانى لأللوسى ١/١٥٤

 .  ٢٠٠١  ١٤٢٢ دار الكتب العلمية ط أوىل ٣/٤٤٣: البيضاوى
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 ، وأرجو من اهللا الفتح بأرسار أخرى،هذا ما يمكن أن يقال ىف اآلية عىل وفق تنظري البالغيني
 :  وهو،ى شأنوقبل ذلك أود أن ألفت هنا إىل أمر ذ

�����������������������������������
ــوب    ــن يعق ـــ ١١١٠الب ــظ مله ــقح ــشواهد ، دقي ــة ل ــة التحليلي ــدى ىف الدراس  جي

نه يعرتض عىل رد التأكيد الذى يفيـده هـذا األسـلوب إىل فكـرة إ إذ ؛االستثناء املنقطع عموماً 
 وأضـطر هنـا ،م ذاته واملتكلم ويرى أن ذلك التأكيد مصدره الكال،إهيام السامع أو املخاطب

 :  يقول، ألمهيته ونفاسته؛إىل إيراد كالمه واعرتاضه بطوله
 أمـا التمحـُل  ، ال خيلو من متحـل وإهيـام،»ِذكُر األداة ُيوهُم إخراَج يشء دخل« : وقوله(  

د فألن اإلهياَم املذكوَر إنام يتحقق ىف اخلـارج إْن ُفـرض أن األداة ُذكـرت ثـم ُذكـر املـستثنى بعـ
ا إْن ذكر بإثرها فلم يتحقق إهياُم إخراج يشء دخل،ُمهلة  ألنه بنفس سامع األداة سمعْت ؛ وأمَّ

.  واإلهياُم حيث َتَعلََّق بإخراج يشء دخل حيتاج إىل مهلة ىف حـصوله لطولـه،صفُة مدٍح بعدها
ناء مـا هـو  فألن هذا الكالم يتبادر منه أن التأكيد يتوقف عىل حصول إهيـام اسـتث؛وأما اإلهيامُ 

 ، وأن ذلك التأكيد ال حيـصل حتـى يـذهب الـوهُم إىل االتـصال ثـم يعـود إىل االنقطـاع،عيب
فالفائدة إنام هى ىف بيان  ، بل إنام يتوقف عىل كون األصل ىف االستثناء االتصال؛وليس كذلك

 طلـب أن املتكلم ملَّا كان األصـل ىف االسـتثناء مـا ُذكـر ُفهـم بعـد الفـراغ مـن الكـالم أنـه كـان
 ؛ إذ هو الذى ينبغى أن يرتكب وحيمل عليـه طلـب الطالـب فلـم جيـده،األصل وهو االتصال

 واملدُح الـذى ُيطلـب معـه عيـب وال ، فيفهم التأكيد،فلذلك حتول إىل االنقطاع باستثناء املدح
 . ) فتأمل،يوجد أصًال أوكد

                                                

 كمـدخل لفهـم التوكيـد ىف هـذا ) اإلهيام (وربام أمكن اإلبقاء عىل: قلت.  ٤/٣٨٩: مواهب الفتاح ) ١(
 = هـو الباعـث عـىل إعـامل الفكـر الذى هـو مـسبب لإلهيـام ) االنقطاع( من ناحية أن األسلوب 
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ة ىف كثـري مـن قواعـد وهذا النص الثمني البن يعقوب هيدد كثريًا من األغـراض البالغيـ  
 وهــذا ،البالغــة التــى تعتمــد املخاطــب وجتعلــه حمــور التغــريات األســلوبية داخــل الرتاكيــب

 .موضوع طويل يعوزه بحث خاص
أمـا هنـا فـابن يعقـوب يـسقط فكـرة اإلهيـام لـدى املخاطـب وأن التأكيـد نبـع مـن ذلــك   

 : لسببني
مـع األداة مبـارشة بـال تثنى يـذكر ألن املس ؛ املخاطبلدى أن اإلهيام غري متصور :أوهلام  

ونتلوهـا ليـل هنـار  ، وخاصة ىف تلك النصوص املوجودة بـني أيـدينا،مهلة تسمح بوقوع إهيام
 . منذ قرون عديدة

 فلـامَّ مل جيـدها اسـتثنى صـفة  أن التأكيد هنا نتج عـن أن املـتكلم طلـب صـفة ذم:وثانيهام  
 ، فحـصل التأكيـد،فكان مـدحًا عـىل مـدح ، فاستثنى ، وكأنه أعياه وجود صفة ذم،مدح

 . بعيدًا عن فكرة املخاطب
والشك أن التأكيد عىل نفى العلم عن األميني من اليهود ىف اآلية التى معنا ال يمكـن أن   

 ألنـه إن حتقـق سـاعة نـزول اآليـة وحـني تالوهتـا عـىل ؛يتحقق بفكرة اإلهيام لـدى املخاطـب
ــرة ــد،املــسلمني أول م ــيام بع ــق ف ــا ال يتحق ــد بتالوهت ــتىل وُيتعبَّ ــة وُت ــني تقــُدم اآلي ــر ، ح  ويكث

 فـال يقـع ىف ومههـم االتـصال ثـم ، وال يفجأهم االستثناء وال املستثنى املنقطع،املخاطبون هبا
 ثم يبحث عـن أرساٍر أخـرى ، ومن ثم يرتد التأكيد إىل الكالم ذاته أوالً ،يعودون إىل االنقطاع

 والتدبر ىف السياق البعيـد ، لتباين النظر بني القرص والطول تتغري تلك األرسار تبعاً ،لالنقطاع
 وبـذلك تبعـد فكـرة ، والفـتح مـن اهللا تعـاىل، وتبعـًا لإلخـالص والـصرب والـصفاء،والقريب

                                                                                                                       
: ويعنـى بـه حينئـذ) املخاطـب(والنظر ىف رس هذا االستثناء، ومن هنا أيضًا يمكن اإلبقاء عـىل فكـرة =

 . الً كل متدبر هلذا األسلوب، وليس من خوطب به أو
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 ولـيس احلـديث ، فيكون هو مصدر كل ذلك، ويسيطر املتكلم عىل اإلبداع ىف نصه،املخاطب
 فـاألمر يتجـاوز ،الذى حتمله كلامتـه وأسـاليبه بل هو اإلعجاز ،عن القرآن حديثًا عن اإلبداع

ــاحثني عــن األرسار والــدالالت واإلحيــاءات بأســاليب ؛املخاطــب بكثــري ــا اآلن جمــرد ب  ألنن
 .  ولسنا منشئني هلا،ومناهج وأفكار عديدة

 مـن اعتبـار وتـصور أنَّ هـذا – بعيـدًا عـن إهيـام املخاطـب –وكذلك يتحقق التأكيـد ىف اآليـة 
 وُطلـب هلـم مـستثنى حيـُصل بـه ، عـنهم علـم الكتـاب– تعاىل –ود ملَّا نفى اهللا الفريق من اليه

 سـيام ، وكـان جتهـيًال فـوق جتهيـل،)األمانى( فكانت ، ما ُوجد ذلك،إثبات نوع من العلم هلم
إذا تدبرنا  والسيام ،إذا راعينا سود السياق الطويل ألخبارهم السيئة وأخالقهم الذميمة

  قبـل هـذه اآليـة مبـارشة –ىل  تعـا–قول اهللا             

  �)  التـى عقـدوا  واألمانى املستثناة هنا مـن األرسار ودخائـل النفـوس،)٧٧: البقرة 
ــا ــدورهم عليه ــوانحهم،ص ــسة بج ــى متلب ــوهبم، فه ــغاف قل ــيهم ش ــك عل ــا ، ومتل ــآمنوا هب  ف

 .  فعدت علًام ىف زعمهم، صارت بمنزلة الثوابت واللوازم عندهموصدقوها حتى
 : وهذا التقرير يسلمنا إىل ما يأتى

���������������������������������������� 
 أى مل ،إذا أردنا أن نقف عىل رسٍّ خـاص للتأكيـد الـذى أفـاده االسـتثناء املنقطـع ىف اآليـة  

ت؟ فالبد من النظر رسيعًا إىل الـسياق الـذى وردت طلب املقام التأكيد وهبذا األسلوب بالذا
  وذلـك ىف قولـه تعـاىل ، ألن صـدرها يربطهـا ربطـًا شـديدًا بـه؛فيه اآلية  � فالـضمري 

 . يعود عىل اليهود الذين سبق احلديث عنهم
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 أهـل ا متنى بعض املؤمنني إسالم اليهود ملا كان بينهم من جوار وألهنـموخالصة السياق أنه ملَّ 
 عـىل تعـدد ، هـذه اآليـات التـى تقـىض باسـتبعاد إسـالمهم– تعاىل – أنزل اهللا ،كتاب ورشيعة

 . فرقهم وطوائفهم أو عنارصهم
واسـتبعد إيامهنـم ألهنـم كفـروا بموسـى مـع مـا شـاهدوا مــن : (هــ٧٥٤قـال أبـو حيـان   

ــه ــاحلق مــع علمهــم،اخلــوارق عــىل يدي ــر  وألهنــم ال يــصلحون ل، وألهنــم مــا اعرتفــوا ب لنظ
 .)واالستدالل

 :  هم،وقد قرر أبو حيان أن اآليات هنا حتدثت عن أربع فرق من اليهود  
 . فرقة املنافقني) ٢  .الفرقة التى حرفت كتاب اهللا بعدما ضبطوه وفهموه) ١
 . فرقة العامة املقلدة) ٤            . فرقة املجادلة) ٣

حبـارهم الـذين سـمعوا التـوراة ومل أما الفرقـة األوىل فتتمثـل ىف علامئهـم وخاصـتهم وأ  
ــا ــىض علمهــم هب ــدلوها،يعملــوا بمقت ــم حرفوهــا وب ــاء اهللا ، ث ــأهنم أبن ــزوا إىل العامــة ب  وأوع

ــًا ، وأن أنبيــاءهم ستــشفع هلــم، وأن اهللا لــن يعــذهبم،وأحبــاؤه  وأن النــار لــن متــسهم إال أيام
: لـك ىف صـدر الـسياق جاء ذ؛لواضفضلوا وأ...  وأنه ليس عليهم ىف األميني سبيل ،معدودة

                          

         � ) ٧٥: البقرة( . 
                                                

 .  ١٩٩٢  ١٤١٢ دار الفكر ١/٤٣٨: البحر املحيط ) ١(
: األوىل: (، وجعلهــم زادة فــرقتني١/١٥٤: ، إرشــاد العقــل الــسليم ١/٤٤٤: البحــر املحــيط : ينظــر) ٢(

علامؤهم ورؤساؤهم الذين كانوا يعرفون احلق وال يقبلونه عنادًا واستكبارًا، والفرقـة الثانيـة جهلـتهم 
 ١/٣٣٥: حاشـية زادة . وهذا ناتج من تداخل الرتاكيب ) هنم التقليد بالفرقة األوىلاألميون الذين شأ

 .  بريوت بدون٠دار إحياء الرتاث العربى 
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 : فيــصورها قولــه تعــاىل) املنــافقون(أمــا الفرقــة الثانيــة      �    
  � ) وقد تكون مجلـة حاليـة ، فهذه طائفة ثانية إذا كانت اجلملة مستأنفة،)٧٦: البقرة 

ــه   :معطوفــة عــىل قول          � ــق األول ــذلك تكــون مــن صــفات الفري  ،وب
 . فيجمع بني التحريف والنفاق

 يـصورها قولـه تعـاىل ) املجاِدلـة(لثالثة والفرقة ا           
                        � ) البقــرة :

ًا أن حيدثوا املؤمنني بام ىف التوراة مـن  ينكر عىل من آمن نفاق، وهو فريق متصلٌِّب ىف دينه،)٧٦
 .  أو غري ذلك)(صفة سيدنا حممد 

 خيتم اهللا به أصناف اليهـود – وهو موضع االستثناء املنقطع –) األميون(والفريق الرابع   
  فيقــول جــل شــأنه ،ىف هــذا الــسياق            

      �)  م مبنـىٌّ هُ رُ  وأْمـ، فهى فرقة عامة ال تعلم شـيئًا مـن الكتـاب،)٧٨: البقرة 
 . هم رؤساؤهم كيف شاءواسريِّ  فيُ ،عىل الظن

 وإذا كان هذا هو حال فرق اليهود فكيف ُيطمع ىف إيامهنم؟   
                                                

  املؤمنون هنا مجاعة من اليهود آمنوا وأخلصوا ىف إيامهنـم، والـضمري ىف : وقال بعضهم : (قال أبو حيان) ١(
  �قية عىل دينهم، أو جلامعة منهم أسـلموا ثـم نـافقوا، أو لليهـود  جلامعة من اليهود غري معينة با

:  قـالوا)(الذين أمرهم رؤساؤهم من بنى قريظـة أن يـدخلوا املدينـة ويتجسـسوا عـىل أخبـار النبـى 
 . ١/٤٤٠: البحر املحيط ) دخلوا املدينة وأظهروا اإليامن، فإنه هنى أن يدخل املدينة إال مؤمن

 قـال )(مـا عـذب بـه أسـالفهم، وأن رسـول اهللا : ا أنكروه علـيهم ىف التحـديثوذكر أبو حيان أن مم) ٢(
وأورد . ما عرف هذا إال من عنـدكم : يا إخوان القردة واخلنازير، فقال األحبار ألتباعهم: لبنى قريظة 

 . ١/١٥٢: ، إرشاد العقل السليم ١/٢٨٨: ، الكشاف ١/٤٤١: البحر املحيط : ينظر. أقواالً أخرى
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���������������������������������
 حتـى ال ،يم عن هـذه الفـرق يلحـظ تـداخًال عجيبـًا بينهـااملتدبر ىف أسلوب القرآن الكر  

 فاملعـانى والرتاكيـب متداخلـة تـداخًال ،يرى تقسيمها وتشعيبها إال لقصد الـرشح والتقريـب
 فمن يتصفح كتب التفسري يشهد أن االخـتالف ، وليس هنا مقام تفصيل ذلك،بديعًا ومعجزاً 

 . اقىف تأويل املعنى هنا نابع من تداخل تراكيب السي
وما يعنينا هنا هو االلتفات إىل ذلك اخلـيط الـدقيق الـذى جيمـع هـذه الفـرق كلهـا حتـت   

 فقبـائح اليهـود ؛وما يتبعه من عمل) العلم(ويتجىل ذلك اخليط ىف  ،)اليهود(فرقة واحدة هى 
 كـان مرجعهـا سـلب العلـم عـنهم ملّـا مل ، والتى ُعدت دالئل استبعاد إيامهنـم،التى ذكرت هنا

   ولذلك ترى مادة العلم تسود السياق وتلفـه، بمقتىض هذا العلميعملوا     

-         -       � ــة مفــردات أخــرى ىف  وثم

  : السياق تطل عىل العلـم وتتـصل بـه   -    -    -     

-   -           -       -    -   � . 
فثمة طائفة من اليهود سمعت كالم اهللا ثم حرفته من بعد ما عقلته وعلمته فلم تـشتبه علـيهم 

ىف  وكـان هـؤالء هـم أحبـارهم الـذين أثـروا ، فضلوا وأضلوا ثم اشرتوا به ثمنًا قليالً ،صحته
 فتسلل إىل صفوف املـسلمني يطـوى حتـت ، فانبثق منهم فريق منافق تربى عىل أيدهيم؛غريهم

هًا وعقيدة باطلة  لها فيه املحرفون األوائلصدره علًام مشوَّ  فأظهر اإليـامن وأبطـن الكفـر ،أصَّ
فرقـة أخـرى جتـادل فرقـة املنـافقني حـني  ثـم انبثقـت ،الذى يعتقده علًام صحيحًا ال ريب فيـه

 فأرادوا منهم كتم ذلك العلـم )(حتدثت ببعض علم التوراة مما يفضح اليهود ويزكى النبى 
 ثم امتـد أثـر املحـرفني إىل أدنـى فـرقهم وأحطهـا وهـم العامـة ،حتى ال يكون حجة للمؤمنني
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 ، فأوعزوا إليهم أهنم عـىل علـم؛ يفهمون وإن قرءوا ال،األميون الذين ال يقرءون وال يكتبون
 . وما هى إال أمانى

 حني قـرر أن فريـق األميـني أعـىل  هـ ٨٨٥وإذا تقرر هذا فإننى لست مع البقاعى   
وملا ذكر سبحانه هـذا الفريـق الـذى هـو مـن أعالهـم كفـرًا : ( فقال،وأعتى كفرًا من املحرفني

 ألن العـامل يرجـى لفتـه عـن رأيـه أو ختجيلـه ؛فـظوأعتاهم أمرًا عطف عليه قسًام أعتى منـه وأ
 :  فقال، بخالف املقلد العاتى الكثيف اجلاىف،باحلجاج     �( . 

ألنه إذا تقرر ما سبق من أن الفريق األول هو الذى حتكم ىف مقاليد األمور وسـاعد عـىل   
 .  األمر مع فرعون كام كان، فيتقرر أنه األعتى واألغلظ،وجود هذه الفرق

 فهـو ، مبنىٌّ عـىل التـدنى ال عـىل التـدرج– وكذلك املعانى –ثم إن األسلوب ىف السياق   
 وتلقوا ذلك من أحبارهم لكان ، ألهنم لو علموا علًام صحيحاً ؛يتدنى هبم ىف نفى العلم عنهم

 ثـم – لكـن األمـر أخـذ ىف التـدنى مـن علـم صـحيح سـمعوه وعقلـوه ؛اإلسالم مقتىض ذلك
 ، ثـم انتهـى إىل صـورة األمـانى عنـد العامـة– ثم جادلوا فيه وكتمـوه – ثم نافقوا به –حرفوه 

 . ومثل هذا العلم ال يرجى وال يطلب من صاحبه اإليامن
 كـام أن أول ، فإنـه يلـف الـسورة كلهـا؛أنبه إىل أنـه إذا كـان العلـم يلـف هـذا الـسياقأود أن و

 ،دعـوهتم لإليـامن بـالقرآن ألنـه مـصدق للتـوراةخطاب لليهود ىف سورة البقـرة اشـتمل عـىل 
  فقــال تعـــاىل ،وهنــاهم عــن التحريــف فـــيام علمــوه           

                      

                                                

 . ٢٠٠٣  ١٤٢٤ دار الكتب العلمية ط ثانية ١/١٧٦: ظم الدرر، للبقاعى ن) ١(
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                    � 
ل حديث عن اليهـود ىف القـرآن بعـد ذلـك مـرده إىل تلـك اآليـات فكان ك) ٤٢-٤٠: البقرة (

 .  وطمعهم ىف حطام الدنيا، ونقضهم العهود وكتمهم العلم،التى تثبت جحودهم
��������������������������������������

من البديع واملعجز أيضًا أن نلمح صلة وثيقة بني سياق اليهود هنا وأول السورة ىف   
 فإذا تبني لنا أن السياق هنا يثبت لليهود خصال العناد ؛ ثم املنافقني،رينحديثها عن الكاف

 فإننا نرى ؛ وإكبار الذات بغري حق، واجلدال، والنفاق،عند من علم احلق وكفر به وصدَّ عنه
 – تعاىل –ذلك ىف بداية حديث السورة عن الكافرين وأهنم لن يؤمنوا لعنادهم وألن اهللا 

  �  قال تعاىل ،لم وآالتهعّطل فيهم أدوات الع       

                            

         � ) أما عن النفاق واجلدال وإكبار الذات  ،)٧-٦: البقرة
 :  فهو واضح ىف احلديث الطويل عن املنافقني ىف قوله تعاىل،طغيانًا واستكباراً     

                   � 
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                �     

                         

             �         

                 �     

   �                    

                         

                     

                          

  �                  � ) ٢٠-٨: البقرة(، 

   وفيها تعطيل ألدوات العلم فيهم ،وفيها نفى للشعور والعلم عنهم     �،   

         �، عىل الناس مجيعًا وأمرهم – تعاىل - ثم نادى اهللا 

  ثم قال ،وذكرهم ببعض نعمه العظيمةبعبادته         

   �)  وقد تكرر األمر بالعلم ىف السورة ىف اثنثى عرش موضعاً ،)٢٢: البقرة ، 
 ، فالعلُم ركيزة بارزة من ركائز السورة الكريمة وحماورها؛وهى السورة األوىل ىف ذلك

 إال –دوا عليهام  وإن زا–وبذلك يعلم أن اليهود مجعوا اخلصال الذميمة للكافرين واملنافقني 
 . أن باقى قبائحهم يمكن ردها إىل ما ُنصَّ عليه من شنائع وفضائح
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�����������������������������
 وذلك الغرض هـو ،إن الغرض الذى دار حوله هذا السياق يصل إىل غايته ىف هذه اآلية  

 :  هى، وغاية هذا الغرض تربز هنا من أمور عدة،تأييس املؤمنني من إيامن اليهود
   أو مـن حيـسنهام ، واألمىُّ هو الذى ال يكتب وال يقرأ وال حيسنهام،التعبري باألميني: أوالً   

 ولذلك فهم مل يطلعـوا عـىل التـوراة ومل يعلمـوا مـا فيهـا إال ، غليظ الطبع بعيد عن الفهمهلكن
 . عن طريق رؤسائهم وأحبارهم

 . أنه باق عىل أصل اخللقةإىل األم كمنسوب :  فقيل،ونسبة األمّى خمتلف فيها  
ــل   ــة وال : وقي ــتعلم الكتاب ــا مل ت ــل والدات أمهاهت ــىل أص ــى ع ــى ه ــة الت ــة األمي إىل األم

  قراءهتا
حصول اليـأس مـن إيامهنـم  هـ جهة ٩٥٠ وأقر الشيخ زادة ،واملراد هبم هنا جهلة اليهود  

عمـدون التحريـف كيف يؤمن هؤالء وهم إنام يأخذون دينهم ويتعلمون من قوم هـم مت(بأنه 
 ومقلـدوهم ال يقبلـون إال ذلـك وال يلتفتـون ،عنادًا فأولئك إنام يعلموهنم ما حرفوه وغـريوه

 وأرى أن غايـة التـأييس هنـا مرتبطـة بتـأثري فريـق العلـامء والرؤسـاء ىف )إىل قول أهل احلق
 العوام قـد يكـون أيـرس  وإال فإيامن،م الغاية بمنأى عن هذافهَ  فال تُ ،هؤالء األميني تأثريًا بالغاً 

 . وأقرب

                                                

  ط الريان ١/٤٠٠: ، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبى ١/١٦٩: املحرر الوجيز، البن عطية : ينظر) ١(
، حاشية اجلمـل ١/١٥٣: ، إرشاد العقل السليم ١/٣٣٥: ، حاشية زادة ١/١٧٦: بدون، نظم الدرر 

 .   بدونلفكر  دار ا١/٦٩: 
 .   ١/٣٣٤: حاشية زادة ) ٢(
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ــاً    ــاىل: ثاني ــه تع ــع ىف قول ــتثناء املنقط    :االس      �  ــد وق
وأن األمانى ليـست مـن جـنس علـم » لكن«فيه بمعنى » إال«اكتفى كثري من املفرسين بتأويل 

 ،البالغـى لقطـع االسـتثناءهــ أن يقـرتب مـن الـرس ٨٨٥، وحاول اإلمام البقـاعى الكتاب
وملّا كان املـراد سـلب العلـم عـنهم رأسـًا أبـرز االسـتثناء مـع كونـه منقطعـًا ىف صـورة : (فقال

أى إن كانت األمـانى ممـا يـصح وصـفه بـالعلم فهـى هلـم ال  ... �    :فقال لصاملت
الــرضب األول عنــد  وهــذا جــار عــىل الوجــه الثــانى للتأكيــد ىف )غريهــا مــن مجيــع أنواعــه

االسـتثناء املنقطـع عائـد (هـ من أن ٦١٧هـ ويرتد أيضًا إىل ما قرره اخلوارزمى ٧٣٩القزوينى 
 . )ىف املعنى إىل املتصل

ر، وهـى ىف األصـل مـا يقـدره اإلنـسان ىف نفـسه،واألمانى مجـع أمنيـة    ، مـن منّـى إذا قـدَّ
 ألن القـارئ يقـدر ؛ وعىل القـراءة،يه وما يتمناه اإلنسان وما يشته،ولذلك تطلق عىل الكذب

وأمانيهم املستثناة هنا هـى ، إن كلمة كذا بعد كلمة كذا : ترتيب أجزاء الكالم ويقول ىف نفسه 
 وأنـه لـن يـدخل ،لن متسنا النار إال أيامًا معدودة: ما حدثهم به علامؤهم املحرفون مثل قوهلم

                                                
ــر) ١( ــرآن : ينظ ــام الق ــامع ألحك ــضاوى ١/٤٠٠: اجل ــب١/٣٠٣: ، البي ــاتيح الغي ــدر ٣/١٤٩: ، مف ، ال

: ، إرشـاد العقـل الـسليم ١/٣٣٥: ، حاشـية زادة ٣/٤٤٢: ، حاشـية ابـن التمجيـد١/٢٦٨: املصون
ــل ١/١٥٤ ــانى١/٧٠: ، حاشــية اجلم ــن ٣٠٢، ١/٣٠١: ، روح املع ــاهر اب ــوير، للط ــر والتن ، التحري

 .  تونس ط دار سحنون ١/٥٧٥: عاشور 
 . ١/١٧٧: نظم الدرر) ٢(
 .    ٤٦٢  ١/٤٦١: رشح املفصل للخوارزمى ) ٣(
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 وأن اهللا سـيعفو عـنهم ويـرمحهم ، وأحبـاؤه وأهنم أبنـاء اهللا،اجلنة إال من كان هودًا أو نصارى
 .  وأن أنبياءهم يشفعون هلم،وال يؤاخذهم بخطاياهم

 كل ما  بحيث يدخل فيه،اض الذى ال ينضبطوإذا كانت األمانى هبذا املعنى الفضف  
 فهى بالشك بمعزل عن علم الكتاب وعن مجلة ؛ته وهواه ويلبى طلب،شتهيه املرء ويتمناهي

وأهنم يعبثون  ومن ثم فالكلمة معربة عن أثر الرؤساء ىف اجلهلة السفلة ،بطالعلم املنض
 ومعربة من ناحية أخرى عن عظيم امتهان هؤالء الرؤساء ،بعقوهلم كيف شاءوا من ناحية

 فنقضوا امليثاق ،والعلامء لعلم الكتاب وتالعبهم به وتسخريهم إياه ألهوائهم وأطامعهم
 : يهم ىف قوله عل– تعاىل –الذى أخذه اهللا       �     

                           

    �) ١٨٧: آل عمران( 
 وعدم بحـثهم ،ذمٌّ لألميني واجلهلة من تصديقهم هلذه األمانى» نىأما«فإن كان ىف كلمة   

 ففيهـا ذم أيـضًا للعلـامء املحـرفني الـذين قـرصوا علـم هـؤالء عـىل هـذه ،عن العلم الـصحيح
 ويرتـد الـذنب األعظـم إىل املحـرفني كـام ، وبذلك يتداخل السياق وتتالءم املعانى؛األكاذيب

 فإن انتفى العلـم ،يدور حول العلم واألصل أهنم أهله فالسياق كله كام قلت ؛سبق أن قررت
 فإهنم ينوءون باإلنكار األشد ؛ وكان متمثًال ىف أحبارهم الذين حتملوه،الصحيح عن األميني

 . والسخط والذم
وهذا هو ما أريد أن أصل إليه وأحققه ىف ختام حديثى عـن بالغـة االسـتثناء املنقطـع ىف   
األسلوبى الذى يرتبط به السياق كله ويصب ىف غرض التـأييس  وهو أنه يسري ىف اخلط ،اآلية

                                                

 . ١/١٥٤: ، إرشاد العقل السليم ٤٤٥  ١/٤٤٤: ، البحر ١/٤٠١: اجلامع: ينظر) ١(
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من جنس علم الكتاب يلقـى » األمانى« فاستثناء ؛كثرية ىف السياقروافد أسلوبية الذى تغذيه 
 املحــرفني الـذين قــرصوا علـم األميــني مـن الكتــاب عـىل هــذه ربالالئمـة عـىل هــؤالء األحبـا

  هبــم ىف قولــه تعــاىل  ولــذلك كــان العــذاب خاصــاً ؛األخــالط واألكاذيــب      

                 � ) فال نرى هذا التفصيل الذى ،)٧٩: البقرة 
 يلحــق م وإذا تقــرر أن الــذ،ورد ىف الــسياق فــُردَّ العــذاب إىل أخطــرهم أثــرًا وأفظعهــم جرمــاً 

ال :  أنـه ال حيـصل هلـم هـذا الـذم هنـا بدونـه إذا قيـل مـثًال  يتقـرر،بالعلامء هنا هبذا األسـلوب
 إال أنه جاء عـىل طريقـة االسـتثناء ؛ ألنه يمكن تسليط العامل عىل املستثنى؛يعلمون إال أمانى

 ليؤكـد عـىل ؛ثم استثنى منه ما ليس مـن جنـسه) علم الكتاب( وذكر فيه املستثنى منه ،املنقطع
ىف صــدِّ األميــني عــن اإليــامن ألهنــم أخفــوا عــنهم العلــم اشــرتاك املحــرفني :  األول،أمــرين

 حيـث إهنـم مل يعلمـوا مـن ،ِعظـُم هـذا التحريـف وبـالُغ أثـره ىف األميـني:  والثـانى،الصحيح
 .  وهنا ترتد املسئولية أيضًا إىل العلامء، وهى ليست بعلم ىف احلقيقة،الكتاب إال األمانى

 ، يتجاوز حد نفى العلم رأسًا عـن األميـنيوبذلك يعلم أن الرس البالغى هلذا األسلوب  
 ،ويمتد إىل الفريق األول ىف السياق وهم العلامء املحرفـون فهـم أسـاس الـصد عـن سـبيل اهللا

 . وهذا هو معنى حبك الكالم الذى يفيده هذا األسلوب
 : الترصيح بام يضاد العلم ىف قوله تعاىل: ثالثاً           � حاليـة وهى مجلة 

 وقيـل ىف معنـى يظنـون ، والتأكيد حاصل من قرص حاهلم عىل الظن،مؤكدة لنفى العلم عنهم
 ، وهو الرتدد بني أمرين ال يرتجح أحدمها عىل الناظر فـيهام، يشكون، يتحدثون،يكذبون: هنا

 وهو الرتجيح ألحـد األمـرين ،األوىل محله عىل موضوعه األصىل (هـ أنَّ ٧٥٤وقرر أبو حيان 
 وال يلزم من الرتجيح عنـدهم أن يكـون ترجيحـًا ىف ، إذ ال يمكن محله عىل اليقني؛اآلخرعىل 
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هــ أن الظـن ٦٩١أن يكون فيهم جازمون باحلكم قرر البيضاوى احتمل وملّا  ،)نفس األمر
هـو احلكـم اجلـازم (فـالعلم .  فهو يقابل العلم اليقينى عن دليل قاطع،قد يطلق بإزاء العلم

 وما ليس كذلك من احلكم قـد يطلـق عليـه ،طابق للواقع البتنائه عىل الدليل القاطعالثابت امل
 . )الظم كام يطلق عىل احلكم غري اجلازم

أن (هـ أن املعنى يمكن أن يوجه بأن شأن هؤالء األميني اجلهلـة ٩٥٠وأورد الشيخ زادة   
 حتقيقًا لـتامدهيم ىف ،ظن هبميروا ويعتقدوا ما سمعوه من رؤسائهم املعاندين بناء عىل حسن ال

 .)التقاعد عن طلب احلق وحتصيل اليقني
 إن كـذب الرؤسـاء أو صـدقوا ؛معناه ليسوا عىل يقـني: وقال مقاتل: (وىف البحر املحيط  

 . )بايعوهم
وكل ذلك يفىض إىل ما قررته ىف رشح بالغة االستثناء املنقطع وأن األمر مرتبط بـالعلامء   

 وهــذه اجلملــة احلاليــة هنــا تؤكــد ُجــرم هــؤالء بعــدما تأكــد ىف االســتثناء ،نياملحــرفني املــضلِّ 
 ألن تأكيــد نفــى العلــم عــن األميــني ىف ؛ ولكــن تــدرج األمــر هنــا حتــى بلــغ غايتــه،املنقطــع

ــسابق ــق وحــصل إال أ،األســلوب ال ــكًال ن وإن حتق ــو ش ــلوب ول ــارزًا ىف األس ــى ب ــم بق  العل
 . وبقى الظن الذى ال َيثُبُت به ِعلمٌ ،ة فقد توارى العلم متاماً  أما ىف هذه اجلملة احلالي،وظاهراً 

                                                
 .١/٤٤٥: البحر املحيط ) ١(
 .  ومعه حاشية الشهاب٣٠٤، ١/٣٠٣: ضاوى تفسري البي: ينظر) ٢(
 .١/٣٣٦: حاشية زادة ) ٣(
 .١/٣٣٦: حاشية زادة ) ٤(
 . ١/٤٤٥: البحر املحيط ) ٥(
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ألنه يدل عىل حدوث الظن وجتدده  (؛ التعبري باملضارع– بعد القرص -ومما يثرى هذه الداللة 
 بـل يتجـدد هلـم ظنـون دالـة عـىل اضـطراب ، فليـسوا ثـابتني عـىل ظـن واحـد،هلم شيئًا فـشيئاً 

ذا التجـدد وعـدم الثبـات حاصـل مـن لعـب املحـرفني  وهـ)عقائدهم واخـتالف أهـوائهم
ومما يربز التأكيد عىل تلك املعانى ىف مجلـة احلـال أهنـا سـبقت بـالواو فكـأن اسـتئنافًا . بعقوهلم

 ، وىف هذا توجيـه لألنظـار إىل ختـام هـذا الـسياق، آخر فأريد إثبات خرب،جديدًا حصل هبا
 لزيـادة الرتكيـز عـىل احلـدث نفـسه ، ظـن ولذلك أيضًا ُحـذف مفعـوىل،وتسليط للضوء عليه

 فـإذا انتقـل علـُم هـؤالء ؛ والذى تسبب فيه العلامء املحرفـون، األمر كلهُل صَّ وأنه ُحمَ ) يظنون(
 فكيـف ُيطمـع مـنهم ىف إيـامن ال يبنـى إال عـىل قواعـد ،من األمانى إىل الظنون التـى ال تنتهـى

 !. العلم؟

                                                
 . ١/٤٤٥: البحر املحيط ) ١(
-١٤١٣الشيخ حممود شاكر ط املدنى ثالثة : ، ت٢١٣: دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر اجلرجانى: ينظر) ٢(

١٩٩٢   . 
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 : قال اهللا تعاىل -٢
             

      � 
 ]٢٢: النساء [  

�����������������������
 وكان ذلك األمر مباحًا ىف ،كان من العرب من اعتاد أن يتزوج الرجل فيهم امرأة أبيه  

 حتى صارت النساء كاملال ُيوَرْثن عن ، وكان سرية الزمة ىف األنصار،قريش  مع الرتاىض
 وربام ، وإن شاءوا زوجوها، إن شاء بعضهم تزوجها؛ فأولياُء امليت أحق بامرأته،الرجال

ألقى ابُن الرجل من غريها أو أقرُب عصبته ثوَبه عىل املرأة فيصري أحق هبا من نفسها ومن 
 وإن شاء حيبسها ، أو يزوجها ويأخذ صداقها،ري صداق فإن شاء تزوجها بغ،أوليائها

  فأنزل اهللا تعاىل ،ويعضلها حتى تفتدى منه بام ورثته أو متوت فريثها    �   

                        

                         

          �)  ثم تطرقت اآليات إىل ،)١٩: النساء 
 ألنه هبتان وإثم مبني ونقض ؛ال يأخذ صداق املرأة فُأمر بأ،حكم الفراق الذى سببه الزوج

 . للميثاق الغليظ
 ،ىف اآليات السابقة ما حيرم نكاَح امـرأة األب عـىل سـبيل اإلرث وعـدم الرضـاوملّا كان   

 ، مـا حيـرم ذلـك مطلقـاً – تعـاىل – أنـزل اهللا ،وكان الناس يتزوجون امرأة األب بغـري رضـاها
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  فقال         ... � ألنـه ؛فصار ذلك حرامًا  ىف األحـوال كلهـا 
ما سلف منهم ال أن  وبني اهللا ، فهو بئس الطريق،من الفواحش ومما يستوجب مقت اهللا تعاىل

 . ألن اإلسالم َجيُبُّ ما قبله؛يدخل ىف اإلثم والعقاب
 رضـوان اهللا – ألن الـصحابة ؛هـ أن ذلك هو املعنى األصـح لآليـة٦٧١وقرر اإلمام القرطبى 

  : ىف قوله) ما( فتكون ، تلقتها عىل ذلك املعنى–عليهم   � مـن( موصـولة بمعنـى (
ال : هـ وعليه فـاملعنى عنـده٣١٠  وليست مصدرية كام اختار اإلمام الطربى،واملراد هبا النساء

 . تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد املخالف لدين اهللا
��������������������������������������� 

 نوع االستثناء من حيث االتـصال :األول: اختلف املفرسوف ىف معنى اآلية   
 املراد بالنكاح املنهى عنه هـل هـو بمعنـى العقـد أو الـوطء؟ ألن الكلمـة :والثانى ،واالنقطاع

 :  وهذه خالصة توجيهاهتم،تستخدم ىف كال املعنيني

                                                
 ٣/١٦٦٤: ، اجلامع ألحكام القرآن ٢/٣٠: ، املحرر  الوجيز ٤/٢١٩:  البيان للطربىجامع: يراجع) ١(

 ١٦٧٣. 
، البحـر املحـيط ٣/١٦٧٣: ، اجلامع٢/٣١: ، املحرر الوجيز ٤/٢١٩: جامع البيان، للطربى: يراجع) ٢(

 :٥٧٥  ٣/٥٧٤ . 
: امع ألحكـام القـرآن ، اجلـ٣/٢٣٥: ، البيـضاوى٢/٤٨: ، الكـشاف ٢/٣١: املحرر الوجيز: يراجع) ٣(

، إرشـاد ٢/٢١: ، حاشـية زادة٢/٣٤٣: ، الدر املـصون للـسمني٣/٥٧٥: ، البحر املحيط ٣/١٦٧٤
: ، التحريـر والتنـوير٤/٢٤٨: ، روح املعانى١/٣٦٩: ، حاشية اجلمل١١٦-٢/١١٥: العقل السليم

، ٢/١٨٩: ، رشح التسهيل البـن مالـك١/٣٥١: ، دراسات ألسلوب القرآن الكريم٢٩٣-٣/٢٩٢
 . ١/٤٤٤:إعراب القرآن للنحاس
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   : ر املفرسين أن االستثناء ىف قوله تعاىلرأى مجهو .١   �  منقطـعٌ اسـتثناٌء، 

  : من النكاح املنهى عنه ىف قوله تعـاىل        �  وهـو مـن
ــه مــستقبل؛املخــرج تقــديراً   وال جيــامع االســتقبال ، ألن املــستثنى مــاض واملــستثنى من

 إال إذا أمكـنكم أن تنكحـوا مـا ،وال تنكحوا منكوحات آبـائكم:  فاملعنىاملاىض، وعليه
 ويتضح من هذا التوجيه أن النكاح هنـا بمعنـى ، فال حيل لكم غريه،قد سلف فانكحوه

 .موصولة) ما( و،العقد
   :  ومحل قوله تعـاىل،فرسَّ ابن زيد النكاح هنا بالعقد الصحيح .٢   �  عـىل

 ، إال ما قد سلف مـن زنـاهم،وال تعقدوا عىل من عقد عليه آباؤكم: ملعنى عليه وا،الزنا
 وبـذلك يكــون ، إنــه كـان فاحـشة ومقتــًا وسـاء ســبيالً ،فإنـه جيـوز لكــم أن تتزوجـوهن

 .  كاألولمنقطعاً االستثناء 
ر: تأوله بعضهم بقوله .٣  مـا )( ألن النبـى ؛لكن ما قد سلف ال مؤاخذة عليه ال أنه مقـرَّ

 وبذلك يكـون ،دًا عىل نكاح امرأة أبيه وإن كان واقعًا فيام مىض من زمن اجلاهليةأقر أح
 .منقطعاً االستثناء 

لرجـل امـرأة وطئهـا أبـوه إال مـا قـد اإن معنى اآلية النهى عن أن يطـأ : قيل عن ابن زيد .٤
 وبذلك يكـون االسـتثناء ،سلف من األب ىف اجلاهلية من الزنا فإنه جيوز لالبن تزوجها

    :وله تعاىلىف ق   � ألنه محل النكاح عىل معنـى الـوطء ؛متصالً  استثناًء 
 . وهو معنى متحصل ىف املستثنى واملستثنى منه
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    :قولـه تعـاىل: قيل .٥   �  ٌممـا يـستلزمه النهـى ويـستوجبه متـصٌل  اسـتثناء 
 آبــاؤكم مــن النــساء فإنــه موجــب ال تنكحــوا مــا نكــح:  كأنــه قيــل،مبــارشة املنهــى عنــه

 . للعقاب إال ما قد مىض فإنه معفو عنه
 ومـن رجـع إىل كتـبهم ورشوحهـا ،هذا إمجال ملا ذكره السادة املفرسون ىف هذا االستثناء  

وجد خبطًا شديدًا وسوء فهـم ألقـوال بعـضهم ممـا يزيـد مـن مـشقة تعيـني نـوع االسـتثناء ىف 
 هــ ١٠٦٩ال ذلك ما علـق بـه الـشهاب اخلفـاجى  مث، نتيجة التناقض،بعض تأويالهتم

   هـ ٦٩١عىل قول البيضاوى    � استثناء من املعنى الالزم للنهى وكأنه قيـل :
اسـتثناء : قولـه: (قـال الـشهاب)تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إال ما قد سـلف

 ومـا قـد سـلف مـاض فكيـف يـستثنى منـه من املعنى الـالزم الـخ يعنـى أن النهـى للمـستقبل
 بل هو وجوب العقـاب واإلثـم كـام ؛النهى الذى أراده البيضاوى وليس هذا هو الزم ...)

 وتفـسري الـالزم بوجـوب اإلثـم والعقـاب عنـد البيـضاوى جيعـل ،هــ٩٨١ذكره أبو الـسعود 
ء منقطعـًا وهـو  وتفـسري الـشهاب لـالزم باملـستقبل واملـىض جيعـل االسـتثنا،االستثناء متصالً 

 .  وبذلك حصل التناقض،متأثر ىف هذا باملعنى الذى اشتهر لآلية ىف كتب النحو والتفسري
������������������������������

 منهــا ثالثــة توجيهــات جتعــل ، االســتثناءامــضت مخــسة توجيهــات ذكرهــا العلــامء هلــذ  
ثـرون القـول ىف تـرجيح  ولـست ممـن يك،متـصالً  ومنهـا توجيهـان جيعالنـه ،االستثناء منقطعاً 

 خاصـة إذا كـان لتلـك األعاريـب وجـوٌه صـحيحة ىف ،إعراب عىل إعراب ىف القـرآن الكـريم

                                                
 .٣/٢٣٥: تفسري البيضاوى) ١(
 .٣/٢٣٥: حاشية الشهاب) ٢(
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 وتتــضمن مزيــدًا مــن الــدالالت واملعــانى التــى ال تــصطدم مــع الــدين والــرشع وال ،العربيــة
 وهذا ال يعفينا من النظر ىف بعض األعاريب التـى تغـض مـن ،ختالف منهام معلومًا بالرضورة

 ســواء مــن ناحيــة ضــعف اإلعــراب أو اجتاهــه نحــو ،قيمــة اإلعجــاز البيــانى للقــرآن الكــريم
ى التعبَري القرآنى املعجز  وهذا متـصل بقـول جـار ، فهنا يكون التصدى والنقد،تقديرات ُتنحِّ

القــرآن ال ُيعَمــل فيــه إال عــىل مـا هــو فــاٍش دائــٌر عــىل ألــسنه : (هـــ ٥٣٨اهللا الزخمـرشى 
 . )دون الشاذ النادر الذى ال ُيعثر عليه إال ىف موضع أو موضعني ،فصحاء العرب

والتوجيهات السابقة لالستثناء أشهرها وأقواهـا عنـد املفـرسين هـو الوجـه األول وفيـه   
 وهـو املعنـى املتجـه والـرائج عنـد ، حيث استثنى املاىض مـن املـستقبل،القول بقطع االستثناء

 ولـيس فيـه مغمـز نحـوى وال ، هذاالتأويل لآلية بـالقبول وتلقى الصحابة،النحاة واملفرسين
 . بالغى
 . ونظرًا لشيوع هذا التأويل اختلط األمر عىل الشهاب حني فرس كالم البيضاوى السابق  
ويأبامهـا قوُلـه : ( وقـال،الثالث واخلامس: هـ الوجهني٩٨١وضعَّف اإلمام أبو السعود   
 : تعاىل            �  فإنه تعليل للنهـى وبيـان لكـون املنهـى

 وعلمـه موصـوفًا – تعـاىل – وأنه مل َيَزْل ىف حكم اهللا ،عنه ىف غاية القبح مبغوضًا أشدَّ البغض
َص فيه ألمة من األمم ن أمَره من ترك املؤاخـذة ؛بذلك ما َرخَّ َط بينهام ما ُهيوِّ  فال يالئم أن ُيَوسَّ

 .) منهعىل ما سلف

                                                
 .١/٣٠٤: الربهان ىف علوم القرآن ) ١(
 .٢/١١٦: إرشاد العقل السليم ) ٢(
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    وقولـه ،أما التوجيه الثانى الذى يفرس النكاح بالعقـد   � فإنـه ،بالزنـا 

  ومن أكرب مـا فيـه عـود الـضمري ىف ،قول فيه اضطراب       � عـىل الزنـا 
 وال يقابلـه  ثـم إنـه ال يقـارن الزنـا بالنكـاح،الذى ليس له ذكر ىف الكالم وال يدل عليه دليل

اح الـرشعى ولـو عـىل سـبيل فال يستثنى منه فال يطلق عىل الزنا نكاحًا ثم يـستثنى مـن النكـ
وأما الوطء احلرام من زنى فكونه من : (هـ١٣٩٣ بن عاشورا ولذلك قال الطاهر ،االنقطاع

ت عن هـذا اإلطـالق. )معانى النكاح ىف لغة العرب دعوى واهية  ،أى إن اللغة نفسها عفَّ
 . قبله عىل كتاب اهللا تعاىلنكيف ف

أما التوجيه الرابع والذى محل فيه ابن زيد النكاح عىل معنى الوطء ثم استثنى منـه وطء   
عـىل هـذا ولـيس  فـإن فيـه إطـالق النكـاح عـىل الـوطء حقيقـة ؛ فكان االستثناء متـصالً ،الزنا

 وهى أن الـرشع لـه ،كتةغري أن ها هنا ن: (هـ عىل ذلك بقوله٦٨٤ ولذلك علق القراىف ،إمجاع
 وعـىل هـذا النكـاح ، فينبغى أن حيمل النكاح ىف اآليـة عـىل النكـاح الـرشعى؛عرف ىف النكاح

 أمـا إن محلنـا النكـاح عـىل ، فيكـون منقطعـاً ، ألنه زنى؛األولاملستثنى بعد إال ليس من جنس 
 . لوطء ومن الواضح أن العلامء ينأون عن تفسري النكاح با)اللغوى فيكون متصالً 

وأرى أنه مما يضعف التوجيهات األربعة األخرية اشتامهلا عىل تأويالت وتقديرات تنأى   
 فنـرى مـن يقـدر أن االسـتثناء ممـا ،بنا عن ظـاهر التعبـري القرآنـى احلامـل للبالغـة واإلعجـاز

 مـع أن ، ونرى من يقحم الزنا ىف الكالم دون دليل عليـه،يستلزمه النهى من اإلثم أو العقاب
 .  ال جيعل للزنا مكانًا ىف اآلية)(هر اآلية والعمل هبا زمن النبى ظا

                                                
 . ٣٧٢: االستغناء : ، وينظر٣/٢٩١: التحرير والتنوير ) ١(
 .  ٣٧٢: االستغناء ) ٢(
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 وال ، ال يـستقر عـىل توجيـه االسـتثناءهــ ١٣٩٣ ولذلك نرى الطاهر ابن عاشـور  
ــة ــوع االســتثناء ىف اآلي ــرصح بن ــانني ،ي ــتامع الزم ــدم اج ــرة ع ــن فك ــق أوالً م ــاىض :  فينطل امل

تعـني أن االسـتثناء يرجـع إىل مـا يقتـضيه النهـى مـن ف: ( يقـول،واملستقبل ىف طـرىف االسـتثناء
مع أن احلاجة ليست بداعية إىل تقدير اإلثـم مـع مـا  ) أى ال إثم عليكم فيام قد سلف،اإلثم

ثم انطلق ثانيًـا مـن الزم آخـر للنهـى .  فتخبط ىف التأويل،قدمه من فكرة عدم اجتامع الزمانني
وجـوزوا أن يكـون االسـتثناء : ( فقـال–ثم للعقوبة  عىل الرغم من استلزام اإل–وهو العقوبة 

 مثـل هـذا ظـاهر ن وعنـدى أ، أى ال عقوبـة عـىل مـا قـد سـلف،من الزم النهى وهـو العقوبـة
 ومتى يظن أحد املؤاخذة عىل أعامل كانـت ىف اجلاهليـة قبـل جمـئ ،للناس فال حيتاج لالستثناء

 وأنه من تأكيـد الـيشء بـام يـشبه ،ل هنا ثم ذكر ما يوافق التوجيه األو،)الدين ونزول النهى
    ثم قرر أن الظاهر أن قوله تعاىل ،ضده   � ) قصد منه بيـان صـحة مـا سـلف

 مـن حيـث إنـه يرتتـب عليـه ، وتعذر تداركـه اآلن ملـوت الـزوجني،من ذلك ىف عهد اجلاهلية
الذين ولدوا مـن ذلـك  وأيضًا بيان تصحيح أنساب ، وحقوق مهور ومواريث،ثبوت أنساب

فأفــاد : (هــ٧٥١ وهـو مـستفاد مـن قـول ابـن القـيم ، وهـذا رأى جـدير بالتقـدير،)النكـاح
 ، وهى أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النـسب،فائدة جليلة عظيمةاالستثناء 

 . )وليس ولد زنا

                                                
 . ٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ١(
 . ٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ٢(
 . ٣/٢٩٣: التحرير والتنوير ) ٣(
 .٢/٥٦٨:/ بدائع الفوائد ) ٤(



 

 - ١٤٥٣ -
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 فمــنهم مــن ،»إال«ول معنــى أ وهــى آراء تتــ،نقــل املفــرسون آراء أخــرى ىف االســتثناء  

 كقولـه ،وال مـا سـلف:  ومـنهم مـن جعلهـا بمعنـى ، أى بعد ما سلف،جعلها هنا بمعنى بعد
  :تعاىل            � )وال خطأ: يعنى ) ٩٢: النساء . 

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه :  تقديره،اً إن ىف اآلية تقديًام وتأخري: ومنهم من قال
: هــ فقـال٧٥٤ وردَّ هـذا اإلمـام أبـو حيـان ،كان فاحشة ومقتًا وساء سبيًال  إال مـا قـد سـلف

 فام كان ىف حيـز إن ال يتقـدم ؛ أما من حيث علم النحو،وهذا َجْهٌل بعلم النحو وعلم املعانى(
 ، اجلملة التى هـو مـن متعلقاهتـا باالتـصال أو االنقطـاع وكذلك املستثنى ال يتقدم عىل،عليها

 فإنه أخـرب أنـه فاحـشة ومقـت ؛ وأما من حيت املعنى،وإن كان ىف هذا خالف وال يلتفت إليه
هـو فاحـشة ىف الزمـان :  إذ يـصري املعنـى،ىف الزمان املاىض فـال يـصح أن يـستثنى منـه املـاىض

 وهـذا معنـى ال يمكـن أن يقـع ىف ،س بفاحـشةاملاىض إال مـا وقـع منـه ىف الزمـان املـاىض فلـي
 ) وال ىف كالم عربى لتهافته،القرآن
 فـإنكم إن فعلـتم ،وال تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم مـن النـساء: وقيل ىف اآلية إضامر لقوله  

 . تعاقبون وتؤاخذون إال ما قد سلف
 أما التأويـل ،خرألهنا أغفلت التعبري القرآنى وبدلت لفظًا بآواهية وهذه تأويالت بعيدة   

 .  فإنه رشح ملعنى اآلية وال يرتقى إىل تأويل لغوى دقيق؛األخري

                                                
 .٣/٥٧٦: ، البحر املحيط ٣/١٦٧٤: اجلامع ألحكام القرآن : يراجع) ١(
 .٣/٥٧٦: البحر املحيط ) ٢(



 

 - ١٤٥٤ -
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وإنام خص هذا النكاح بالنهى ومل ينظم ىف سلك املحرمات : (هـ٩٨١ قال أبو السعود -  

 . )اآلتية مبالغة ىف الزجر عنه حيث كانوا مرصين عىل تعاطيه
 فليس املـراد خـصوصية ذات املـرأة كـى يعـرب ،يراد هبا الصفة �   ىف قوله » ما«  

:  قال تعاىل،قد يتعاقبان» ما«و» َمنْ « ثم إن ، بل املراد وصف كوهنا منكوحة األب،»َمنْ «بـ 
    � ) ــــــــــشمس   ،)٥: ال               

     �               � )وال أرتىض قول البقـاعى ،)٤٥: النور 
عـىل  مـا ىف النـساء غالبـًا مـن الـسفه املـدنى ملـا ال يعقـل هـ بأن التعبري بام هنا يـشري إىل٨٨٥

 الرغم من أنه قـال مـا خيـالف ذلـك ىف قولـه تعـاىل            � 
 .هنن فقرر أن التعبري بام يشري إىل الرفق هبن والتجاوز ع،)٣: النساء (

وبإطاللة اآلية التى معنا عىل اآلية الثالثة من السورة والتى ورد فيها أمر بنكاح ما طـاب   
هـم مـن جوانـب التـرشيع ىف  يتضح منهج القرآن والدين ىف التأكيد عـىل جانـب م،من النساء

» مـا« فُعـربِّ عـن املـرأة ىف كـال املقـامني بــ،احلث عىل النكـاح أو النهـى عنـه ىف مواضـع حمـددة
 مراعـاًة ألمـور عظيمـة تتجـاوز حـدود الــشهوة ،إىل الوصـف والنـوع دون الـذات

بيـاَن  وقـد أوسـعُت ،ومآرهبا إىل آفاق أخرى تتصل بالفضائل واملـروءات وصـالت املجتمـع
                                                

 . ٢/١١٥: إرشاد العقل السليم ) ١(
 . ٢/٢١: ، حاشية زادة ٥٧٥  ٣/٥٧٤: حيط ، البحر امل٣/٢٣٥: البيضاوى : ينظر) ٢(
 . ٢/٢٣١: نظم الدرر : ينظر) ٣(
 .٢/٢٠٨: نظم الدرر : ينظر) ٤(
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فيام خيص اآلية الثالثة من سورة النـساء والتـى وردت ذلك رشحًا ىف أطروحتى للدكتوراه
 : ىف مقام اجتامعى         ... �، وكذلك األمر هنا مـع النهـى 

 بل ،خصوصية ذات املرأة فكان التعبري بام الفتًا إىل أن ليس املراد ،عن نكاح منكوحات اآلباء
 ، املجتمـع إذا خولـف فيـه هنـى الـرشع انفـصمت وصـالت؛هو خـصوص نكـاح منهـىٍّ عنـه

 .وتبددت أوارص املودة
      � ممـا ينفـر مـن هـذا النكـاح  ؛ىف اإلضافة إشارة إىل شدة القرب والوصلة

 . يسلكهنْ  بفحشه ومقته وسوء سبيل مَ وهييئ للتذييل احلاكمِ 
        � سـواء كـنَّ إمـاء ، فمنكوحات اآلباء حرام كلُّهـن،بيان يفيد التعميم 
 . ، وذلك تأكيد عىل قبح وفحش هذا النكاح بنكاح أو ملك يمني،أو ال
                � تذييل يشتمل عىل تعليل للنهى عـن 

، أى بمعنـى مل يـزل» كـان« و،يعود عىل النكـاح املنهـى عنـه» إنه « والضمري ىف،هذا النكاح
 وقـد اجتمـع ىف ، فهو فاحشة مـا رخـص اهللا فيـه ألمـة مـن األمـم،اآلن وما بعده كونًا راسخاً 

 وهـى صـفات تعـود إىل مراتـب ،التذييل ثالُث صفات تؤكد عـىل قـبح وشـناعة هـذا النكـاح

                                                

 .٤٥٢  ٤٥٠: البدل املفرد ىف القرآن الكريم ) ١(
 .٢/١١٦: ، إرشاد العقل السليم ٢/٢٣١: ، نظم الدرر ٣/٢٣٥: البيضاوى : ينظر) ٢(
: ، إرشـاد العقـل الـسليم ٢/٢٣١: ، نظم الدرر ٣/٥٧٦: ملحيط ، البحر ا٣/٢٣٦: البيضاوى : ينظر) ٣(

٢/١١٦. 



 

 - ١٤٥٦ -

ــثالث ــبح ال ــرشعى: الق ــىل،ال ــادى وال، والعق ــه ،ع ــشة( فجعل ــىل) فاح ــه العق ــة قبح  ،مرتب
 فنكاُحهـا يـشبه نكـاَح األم ، وذلك أن زوجة األب كـاألم،فالفاحشة ال ُيقدم عليها تامُّ العقل

 أى ممقـوت عنـد ذوى ،مرتبـُة قبحـه الـرشعى) مقتـاً ( وَجْعُله ،الذى هو من أفحش الفواحش
 فهو ممقوت عنـد اهللا وعنـد ،ص منهاملروءات واملقُت هو البغض املقرون باالستحقار فهو أخ

أمـا القـبُح العـادى .  وكانت العرب تسمى الولـد الـذى جيـئ مـن زوج الوالـد املقتـّى ،الناس
  فوارد ىف قوله   � فهو بئس الطريق واملنهج،أى سبيل من يراه ويفعله  . 
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 هــو جعــل ،صــح واألقــوى إعرابيــًا ىف اآليــة التــى معنــانخلــص ممــا ســبق أن الوجــه األ  

ال تنكحوا منكوحـات آبـائكم إال مـا كـان ىف املـاىض مـن زمـن :  عىل معنى،االستثناء منقطعاً 
 وبـذلك يكـون مـن اسـتثناء الـزمن املـاىض مـن ، فإن ذلك حـالل لكـم إن أمكـنكم،اجلاهلية

 . الزمن املستقبل ومها ال جيتمعان
 .  بام لفت إليه السادة املفرسونأ وأبد،الغة هذا االستثناءواحلديث هنا عن ب  
 ممـا نكـح ،كيـف اسـتثنى مـا قـد سـلف: فـإن قلـت: (هــ٥٣٨يقول العالمـة الزخمـرشى   

إن أمكـنكم : يعنى» وال عيب فيهم«: من قوله» غري أن سيوفهم«: كام استثنى : آباؤكم؟ قلت
 والغـرض املبالغـة ىف ،ك غـري ممكـن وذلـ، فال حيـل لكـم غـريه،أن تنكحوا ما سلف فانكحوه

                                                
، ووجه ابن الزبري زيادة املقت هنا دون ما ٢/١١٦: ، إرشاد العقل السليم ٢/٢١: حاشية زادة : ينظر) ١(

إن املقت هو النقص واالستحقار، ومتزوج امرأة أبيـه فاعـل رذيلـة يمقـت فاعلهـا : (ىف اإلرساء بقوله
مــالك ) تستخـسه الطبــاع الـسليمة، فوسـمت فعلتــه باملقـت، وسـاوت الزنــا فـيام وراء ذلـكويـشنأ، و

 . وال أراه قويا. ١٩٨٣  ١٤٠٣سعيد الفالح دار الغرب ط أوىل : ، ت٣٤١  ١/٣٤٠: التأويل



 

 - ١٤٥٧ -

 ،ارقـحتـى يبـيض ال:  نحو قـوهلم، كام يعلق باملحال ىف التأبيد،حتريمه وسد الطريق إىل إباحته
 . )وحتى يلج اجلمل ىف سم اخلياط

ومن البني أن مسلك الزخمرشى ىف تقرير بالغة هذا األسلوب هو نفـس مـا سـلكه بعـده   
 التأكيد ىف الرضب األول من تأكيد املـدح بـام يـشبه الـذم هـ ىف إرجاع٧٣٩اخلطيب القزوينى 
 ،...أن األصـل ىف االسـتثناء االتـصال :  والثانى،أنه كدعوى اليشء ببينة: إىل أمرين، أحدمها

كام هـى عنـد  وإن مل يكونا عىل الطريقة املنطقية اخلالصة ؛واألمران حمققان ىف كالم الزخمرشى
 أول مـن سـجل تلـك الفائـدة ون الزخمـرشى  وبذلك يكـ،اخلطيب وأصحاب الرشوح

 .  فرتبها وقعدها فُكتب له السبق عند البالغيني؛ واستنبطها منه القزوينى،هلذا األسلوب
ومما يدل عىل تأثر القزوينى بالزخمرشى ىف هذه الفكرة أنه أورد ىف التلخيص نفس أمثلـة   

  :  وقولــه تعــاىل،ارقــى يبــيض الحتــ:  وقــوهلم ،بيــت النابغــة:  وهــى،الزخمــرشى ىف هــذه اآليــة
         � )٤٠: األعراف ( 

وعىل كل فالزخمرشى يقرر أن غرض االستثناء املنقطع هنـا هـو املبالغـة ىف حتـريم نكـاح   
 ممـا يفيـده هـذا األسـلوب كـام سـبق  واملبالغـةُ .منكوحات اآلباء وسد الطريق إىل إباحـة ذلـك

 . قريره ىف درس البالغينيت
 وكـذلك أبـو الـسعود ،هـ كالم الزخمرشى ىف بالغـة هـذا االسـتثناء٧٥٤ونقل أبو حيان   
 أى لكـن مـا قـد سـلف ،وهـذا اسـتثناء منقطـع: (هـ بقولـه ٦٧١ واكتفى القرطبىهـ٩٨١

                                                
 هبـن فلـول مـن قـراع وال عيـب فـيهم غـري أن سـيوفهم: ، وهو يقصد قول النابغـة ٢/٤٨: الكشاف  ) ١(

 .ائبالكت
 .١١٦  ٢/١١٥: ، إرشاد العقل السليم ٣/٥٧٦: البحر املحيط : ينظر) ٢(



 

 - ١٤٥٨ -

 ،وهفـاجتنبوه ودعـ:  أمـا قولـه،متجـه نحويـاً » إال«مكان » لكن«وتقديره )فاجتنبوه ودعوه
 .  وال تظهر به بالغة هلذا االستثناء، وال يتحمله السياق،فلم يقل به غريه

 – وهــو أن املنهــىَّ عنــه ،وعنــدى ىف هــذا االســتثناء ٌرس آخـر: (هــ٦٨٣ وقـال ابــن املنــري  
النهـى  جـدير أن يمتثـل –لفظاعته وبشاعته عند أكثر اخللق حتى كان ممقوتًا قبل عدم وقوعه 

مـا يقـع :  وكأنه قيـل،د امتثل النهى عنه حتى صار خمربًا عن عدم وقوعه فكأنه ق،فيه فيجتنب
 وأمـا ىف املـستقبل بعـد ،نكاح ألبناء املنكوحات لآلباء وال يؤاخـذ منـه يشء إال مـا قـد سـلف

وهو عىل وجاهته بعيـد ألن إيـراد اإلنـشاء فيـه بمعنـى اخلـرب )النهى فال يقع منه يشء البتة
  تعـاىل  مثل قوله ،لقرآن الواضحة والظاهرة ىف ذلكليس جاريًا عىل طريقة ا     

                      � ) فمعنـــاه ،)٨٠: التوبـــة 
 ومل أقـف ، بمعنى اخلـرب واإلنشاء ىف اآلية أمر،لن يغفر اهللا هلم استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم

 فلــم  بمعنـى اخلــرب ىف القـرآن الكــريم ىف دراسـات العلــامء لألسـاليب اإلنــشائيةىعـىل هنــ
 . يذكروا شواهد لذلك

                                                
 .٣/١٦٧٤: اجلامع) ١(
 .٢/٤٨: االنتصاف هبامش الكشاف ) ٢(
، األسـاليب اإلنـشائية وأرسارهـا البالغيـة ٣٥٢  ٣/٣٤٧، ٢/٣٢٠: الربهان للزركـشى : ينظرمثالً ) ٣(

ـــريم، د ـــرآن الك ـــبَّاح دراز / ىف الق ـــة أوىل ١٠٦  ١٠٢: ص ـــاليب ١٩٨٦  ١٤٠٦ ط األمان ، األس
ــة، د ــة العربي ــشائية ىف البالغ ــع / اإلن ــو رسي ــز أب ــد العزي ــسعادة أوىل ٣٣٥  ٣٢٧: عب   ١٤١٠ ط ال

١٩٨٩ . 



 

 - ١٤٥٩ -
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 لكنـى أفــردت ،مـا زال احلـديث متـصًال بـاألرسار البالغيـة هلـذا االسـتثناء عنـد العلـامء  

 . هـ ألننى سأقف معه ومع رشاحه وقفة خاصة٦٩١ام البيضاوى عنوانًا لإلم
ــضاوى    ــول البي     : (يق  �ــى ــالزم للنه ــى ال ــن املعن  ، اســتثناء م

 أو مـن اللفـظ للمبالغـة ،تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إال ما قد سلف: وكأنه قيل
 :  كقوله،ىف التحريم والتعميم

 هبن فلول من قراع الكتائب    غري أن سيوفهم وال عيب فيهم
:  وقيـل، إال ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحـوهن،وال تنكحوا حالئل آبائكم: واملعنى  

 . )لكن ما قد سلف فإنه ال مؤاخذة عليه ال أنه مقرر: االستثناء منقطع ومعناه
��������������

ــضاوى : أوالً    ــالم البي ــاهر ك ـــ أن االســتثناء ٦٩١ظ ــوجيهني ه ــىل الت ــة ع ــصل ىف اآلي مت
ـر هنـا بـأن اإلمـام أبـا ، ومنقطع عىل التوجيه الثالث الذى ذكره ىف هنايـة كالمـه،األولني  وأذكِّ

   :أن قولـــه تعـــاىلمثـــل هـــذا التأويـــل ىف االســـتثناء بـــ ردَّ عـــىل هــــ ٩٨١الـــسعود 
             � يان لكون هذا النكاح املنهـى عنـه  ألنه ب؛يأباه

 فال يالئم أن يشتمل االستثناء عىل معنى هيّون هذا األمر من ترك املؤاخذة عىل ،ىف غاية القبح
 . ما سلف منه

 واستـشهاُده ببيـت النابغـة جـاٍر ، وَجْعُل غرضه املبالغة،َجْعُله االستثناَء من اللفظ :ثانياً   
، وقرر العالمـة الـشهاب هـ٩٥٠ما رصح به الشيخ زادة  وهو ،عىل اعتبار االستثناء متصالً 

                                                

 .٢٣٦  ٣/٢٣٥: تفسري البيضاوى ) ١(
 .٢/٢١: حاشية زادة : ينظر) ٢(



 

 - ١٤٦٠ -

 والِحـْظ هـذه التـسمية التـى اقرتحهـا –هـ أنه من بـاب تأكيـد الـيشء بـام يـشبه نقيـضه ١٠٦٩
وَبـنيَّ أنـه مـن  - كام سـبق تفـصيلههـ ٩٤٣العصام هـ واعرتض عليه فيها ٧٩١العالمة السعد 

     كقوله تعاىل،تعليق اليشء باملحال      � )٤٠: األعـراف(، 
وهـذا الـرشح والتنظـري يقتـىض أن االسـتثناء منقطـع ال : ، قلـتواملعلَُّق عـىل املحـال حمـال

ٌ ،متصل  .  وهو َبنيِّ
  حـني رأوا ىف  ثم انظر إىل هذا التكلف ىف التقدير ملَّا محلوا االسـتثناء عـىل االتـصال :ثالثاً   

 يقـول الـشيخ زادة ،يؤدى به إىل االنقطـاعأن تنظريهم ورشحهم له مع الستثناء نكاحًا طرىف ا
استثناء ما قد : وملا ورد أن يقال: (هـ ىف رد ما يمكن أن يعرتض به عىل اتصال االستثناء ٩٥٠

 ونكـاُح مـن مـىض ،سلف من النساء مما نكح اآلباء يدل عىل جـواز نكـاح مـن سـلف ومـىض
ه؟ أجاب عنه بأنه ليس املقصود من االستثناء جتويز نكاح مـن سـبق مـن ويز فام معنى جت،حمال

 فإنه إذا انحرص من جاز نكاحـه ،النساء بل املقصود املبالغة ىف النهى عن نكاح منكوحة األب
 ومـن املعلـوم أن نكـاحهن غـري ممكـن ،مما نكح اآلباء فيمن سلف منهن ومل جيز نكاح غريهن

 . ) عىل أبلغ وجهفقد ثبت حرمة نكاحهن مطلقاً 
 مع العلـم بـأن املعنـى ىف ،أرأيت هذا التطويل والتكلف الذى أورده تفسريًا لالستثناء ىف اآلية

 . غاية القرب لكل خماطب بالقرآن
  :  وتقـديره، توجيه البيضاوى األول لالستثناء بأنه استثناء من املعنى الالزم للنهى:رابعاً   

ل النهـ؛باؤكم إال ما قد سـلفتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آ  ى توجيـه ضـعيف ألنـه تـأوَّ
ل خـربًا آخـر، وهو ما سبق رده عند ابن املنري،هنا وجعله بمعنى اخلرب  ، وإن كـان األخـري تـأوَّ

                                                
 .٣/٢٣٥: حاشية الشهاب : ينظر) ١(
 .٢/٢١: حاشية زادة ) ٢(



 

 - ١٤٦١ -

 وال منهجـه الـسامى ىف فـرض الـرشائع ،فكالمها ال يراعى أسلوب القرآن وال لفظه الرشيف
من لغة القرآن اهلادئة ...) تستحقون العقاب (ف  فأين ذلك التأويل املتهجم العني،واألحكام

 ثم يأتى االستثناء حـامًال لنفحـات العفـو ،اللطيفة التى متس األخالق والعواطف واملروءات
 ونارشًا فيهم أمَل املـيالد اجلديـد لكـل مـن ، باسطًا هلم أيادى احلنو والقبول،واملغفرة والرمحة

وجوزوا أن يكون : ( فقال،قد ضعف هذا الوجههـ ١٣٩٣  ثم إن اإلمام الطاهر،سمع وأطاع
 وعنـدى أن مثـل هـذا ، أى ال عقوبة عىل ما قـد سـلف،االستثناء من الزم النهى وهو العقوبة

 ومتى يظن أحد املؤاخذة عن أعامل كانت ىف اجلاهليـة قبـل ،ظاهر للناس فال حيتاج لالستثناء
 .)جمئ الدين ونزول النهى

جراء جعـل االسـتثناء ىف اآليـة  - عىل بالغة أساليب القرآن وكان من العواقب الوخيمة  
  يقول إن التعليل ىف قوله تعـاىل نْ  رأينا مَ نْ  أَ - من املعنى الالزم للنهى       

     � إال أنـه ؛وإن كان تعليًال للنهى وبيانًا لكون املنهى عنـه ىف غايـة القـبح 
 ومـن ثـم ،هــ ١٢٠٤ وهذا حتقيق العالمة اجلمـل ،ىل االستثناء من حيث املعنىمقدم ع

 ألنـه لـيس فاحـشة ، أى مـا سـلف،)فإنه معفو عنه : (- عىل حد قول اجلمل –قال اجلالل 
 . لعدم التكليف به،وال مقتًا لعدم املؤاخذة به

 :  رأوا أن قولـه، ولكـنهم ملَّـا أرادوا إظهـاره،والشك أن العفو مفهوم دون تقدير    

     � فحكمـوا ، خوفًا أن ُيْفَهَم َعْوُد الضمري عىل ماسـلف،ال يناسب هذا العفو 

                                                
 .٣/٢٩٢: التحرير والتنوير ) ١(
 .٣٧٠:  وينظر منه١/٣٦٩: حاشية اجلمل ) ٢(



 

 - ١٤٦٢ -

بـأن مجلــة التـذييل متــأخرة لفظًــا ومتقدمـة معنــى بجــوار مـا يناســبها مــن النكـاح املنهــى عنــه 
تـأويالهتم التـى تـسرت  فأوقعوا بذلك تقديًام لكالم عىل كالم كـى ينـتظم مـع سـلك ؛املمقوت

 ألنه ينبغى مراعـاة النـسق القرآنـى ؛ وما هى بتفسري له،املعنى القرآنى وحتجب أرساره البيانية
 ال أن نعيـد تنظـيم معانيـه ومبانيـه وفـق ، وبناء معنى عقب معنـى،وترتيبه للجمل والرتاكيب

تنـا ىف الكـالم وأسـاليبنا  وإال فمن أين يتحقق اإلعجاز إذا جاء وفقـًا لعادا؛أهوائنا وتأويالتنا
 .ىف التفكري والتعبري
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هـ السابق لبالغـة االسـتثناء املنقطـع ٥٣٨هـ توجيه الزخمرشى ٧٥٤نقل اإلمام أبو حيان  
    واالسـتثناء ىف قولـه: ( ثم ذكر توجيهـا آخـر قـال فيـه،هنا   � إذ ال ؛منقطـع 

 دل عـىل أن ،ه ملا حرم عليهم أن ينكحـوا مـا نكـح آبـاؤهمن واملعنى أ،امع االستقبال املاىضجي
:  فقيـل، وتطرق الوهم إىل ما صدر منهم قبل النهى ما حكمه،متعاطى ذلك بعد التحريم آثم

      � أى لكن ما قد سلف فلم يكن يتعلق به النهى فال إثم فيه(. 
وجيـه عـىل الـرغم مـن قوتـه واستحـضاره ألسـلوب القـرآن الكـريم ىف فــرض وهـذا الت  

   مثل نزول قوله تعاىل ،األحكام التى تغري أوضاعًا أو عادات متكنت ىف الناس   

      � ) عقب فرض حتويل القبلـة وسـؤال النـاس عمـن مـات ،)١٤٣: البقرة 
 إال أنَّ ركونه إىل فكرة تطرق اإلهيام إىل املخاطب يضعفها ما تقـرر ؛حلرام إىل البيت الِّ َص ومل يُ 

 ثم إْن تطرق الوهم أول مرة تتىل فيها اآلية عـىل أسـامع ،سابقًا ىف مواهب الفتاح البن يعقوب
 هل يتطرق الوهم بعد ذلك إىل الناس بعد مئات من السنني تـرتدد فيهـا اآليـة ،الصحابة 

                                                
 .٣/٥٧٥: البحر املحيط ) ١(



 

 - ١٤٦٣ -

 ؛ أنه البد من القول بتوجيه آخر لالستثناء يتناسـب مـع تغـري املخاطـبكل حني؟ الشك إذن
 . ناهيك عن ضعف فكرة اإلهيام من األساس كام حققه ابن يعقوب
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 هـ ىف توجيهه لالستثناء املنقطـع ىف اآليـة بـني قـول البيـضاوى ٨٨٥مجع اإلمام البقاعى   
 وبني تطرق اإلهيام الذى قال به أبو حيان ،ن االستثناء من الزم احلكم وهو العقوبةهـ بأ٦٩١
 فـالح أنـه ىف غايـة ،وملا هنى عن ذلك فنزعت النفوس عام كان قد ألـف هبـاؤه: (هـ فقال٧٥٤

 وكانـت عـادهتم ،القباحة وأن امليل إليه إنام هو شهوة هبيمية ال يشء فيها مـن عقـل وال مـروة
 كـام وقـع ىف اسـتقبال بيـت –ع التأسـف عـىل ارتكابـه الـسؤال عـام مـىض منـه ىف مثل ذلـك مـ

فإنه موجب ملقت من ارتكبـه :  وهو، أتبعه االستثناء من الزم احلكم–املقدس ورشب اخلمر 
ــه ــال،وعقاب    :  فق   � ــة ــام اجلاهلي ــك ىف أي ــن فعــل ذل ــن م ــال ،أى لك ــام ق  ك

 .  سبق تفنيُد ُمعَتمِد البقاعىِّ ىف ذلك وقد)ىف األم الشافعى 
�����������������������������������

 إشـارًة إىل مـا – عىل الرغم من عدم اجـتامعهام –أرى ىف استثناء املاىض من املستقبل هنا   
ى برشعه، فطُهر ىف اإلسالم،كان عليه املرء من رذائَل وفواحش ىف سابق عهده  كـام أنـه ، وتزكَّ

 وأنَّ َمـْن دخـل ىف دينـه احلنيـف تُْطـَوى صـفحُة ماضـيه التـى ،رمحة اهللا ومجيل عفـوهيدل عىل 
 فهكـذا ، وُتْفَتُح له صفحُة املستقبل بيـضاَء مزهـرةً ،اسودت بام خيالف املروءَة وسائَر الفضائل

 فهـو َمجْـٌع ، وهـو مـا ال يكـون إال بـه،»إال«مجع االستثناء املنقطع بني تلك املعانى عىل جـانبى 
 َمجٌْع بإال بني طـرىف املـستقبل واملـاىض كـى يستحـَرض املـرُء صـورًة قبيحـًة مـن ،وانقطاٌع ىف آنٍ 

 .  فينطلق من ذلك إىل آفاق املستقبل الرحيِب املرشِق ، وقد ُعفى عنها،املاىض

                                                
 .٢/٢٣١: نظم الدرر ) ١(
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  : قال اهللا تعاىل-٣
               

                    

   �               
 ]١٥٧: النساء [  

�����������������������

ـــدأ    ـــاىل يب ـــه تع ـــسياق مـــن قول  ال               

                   ... � ) ــــساء  ،)٥٣: الن
 فيأتيهم بكتاب من السامء ،ء وهم يرونه أن يصعد إىل السام)(حني سأل أحبار اليهود النبى 

وما كان ذلك منهم إال عىل سـبيل التعنـت والـصد عـن ديـن  كام جاء موسى بالتوراة،مجلةً 
 ألهنـم عـىل شـاكلة ؛ فال يباىل هبم، حتى ال يستكرب ذلك)( فنزلت اآليات تسلية للنبى ،اهللا

د اهللا ىف تلــ،أســالفهم ىف التعنــت وشــدة الكفــر  التــى متتــد إىل اآليــة -ك اآليــات  ولــذلك عــدَّ
السياق املعارصون مـنهم ىف  حتى تداخل ، جرائم اليهود وقبائح أعامهلم وسوءاهتم–) ١٦٢(

 ىف كـل – إعالمًـا بـأن اليهـود مجيعـًا )(وَمْن كانوا قبـل ذلـك ىف زمـن موسـى ) (للنبى 
 ،امليثـاق ونقـض ، وشـدة الكفـر، مطبوعون عىل صـفات واحـدة مـن التعنـت–زمان ومكان 
 ، والـصد عـن سـبيل اهللا، وكـتامن العلـم، وقـسوة القلـب، واجلحـود، والتكـربُّ ،وقتل األنبيـاء

 .  وأكل األموال بالباطل،وأخذ الربا

                                                

ــان، للطــربى: ينظــر) ١( ، ١٧٢  ٢/١٧١، الكــشاف، ١٣١-٢/١٣٠: ، املحــرر١٣  ٦/٩: جــامع البي
 .٤/١٢٠: ، البحر املحيط ٣/٢٠٠٢: اجلامع للقرطبى
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 وهـم ىف ،م بذلك وابتهاجه)(وكان من تلك اجلرائم ادعاؤهم قتل وصلت عيسى   
 ولــذلك )(عيــسى  بــل وقــع ذلــك بمــن ُألقــى عليــه شــبه ،احلقيقــة مل يقتلــوه ومل يــصلبوه

  واليقُني أنه مل ُيقتل  واحلَقُّ ،، فقالوا بالظن البعيد عن العلماختلفوا وتشككوا ىف أمره  

            � ) ١٥٨: النساء .( 
                                                

 ىف ذلـك يشء غـري مـا دل عليـه ) (اة ىف كيفية القتل والصلب، ومل يثبت عن رسـول اهللاختلف الرو) ١(
، أنه طلبته اليهود فاختفى هو واحلواريون ىف بيـت، فـدلوا )(القرآن، ومنتهى ما آل إليه أمر عيسى 

وبقـى عليه، وحرضوا ليًال وهم ثالثة عرش، أو ثامنية عرش، ففرقهم تلك الليلـة ووجههـم إىل اآلفـاق، 
هـو اليهـودى الـذى دل عليـه، : هو ورجل معه، فرفع عيسى، وألقى شبهه عىل الرجل فصلب، وقيـل

أيكـم يلقـى عليـه شـبهى فيقتـل وخيلـص هـؤالء وهـو رفيقـى ىف اجلنـة؟ فقـال : قال ألصـحابه: وقيل
 أنا، فألقى عليه شبه عيسى : رسجس 

عدة، فأخذوا واحدًا ممن عليه الشبه فصلب، ألقى شبهه عىل اجلميع، فلام أخرجوا نقص واحد من ال: وقيل
وروى أن امللـك واملتنـاولني مل خيــف علـيهم أمــر عيـسى ملـا رأوه مــن نقـصان العــدة واخـتالط األمــر، 
فصلـب  ذلك الشخص وأبعد الناس عن خشبته أيامًا حتى تغري ومل تثبت له صفة، وحينئذ دنـا النـاس 

مل يلق شبهه عىل أحد، وإنـام معنـى : عيسى ُصلب، وقيلمنه، ومىض احلواريون يتحدثون ىف اآلفاق أن 
        � أى شبه عليهم امللك املمخرق ليستديم بام نقص واحد مـن العـدة، وكـان بـادر 

وهـذا القـول هـو الـذى ينبغـى أن : (هذا عيسى، قال أبو حيان: بصلب واحد وأبعد الناس عنه، وقال
 يعتقد ىف قوله       � أما أن يلقى شبهه عىل شخص، فلم يـصح ذلـك عـن رسـول اهللا 

) ()وأمثال ذلك من اخلوارق التى ال تـستبعد ىف : (، وقال البيضاوى٤/١٢٦: البحر ) فيعتمد عليه
الذى صح فيه نقـل الكافـة عـن حواسـها هـو أن : (، وقال ابن عطية٣/٣٩٠: البيضاوى) زمان النبوة

ا هل هو عيسى أم ال؟ فليس من علم احلواس، فلذلك مل ينفـع ىف ذلـك نقـل كافـة شخصًا صلب، وأم
 . ٢/٢١٧: ، أبو السعود٢/١٧٥: الكشاف : ، ويراجع٢/١٣٤: املحرر ) اليهود والنصارى
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                  � 

 : قوله تعـاىل     �  مـن مجلـة قبـائح اليهـود وجـرائمهم التـى أوجبـت هلـم اللعـن

  : عىل قوله تعـاىلف وهو معطو،والعذاب   �  ىف اآليـة الـسابقة حيـث أثبتـت هلـم
 وإذا كـان ،لبهتـان العظـيم باورمـَيهم مـريم  الكفر بعيسى بعد الكفر بموسـى 

 : قوله   �  هنا معطـوف عـىل    �  فـإن األخـري معطـوف عـىل قولـه تعـاىل      

         � ) فــإن قلــت مــا معنــى جمــئ : ( قــال الزخمــرشى،)١٥٥: النــساء
اإلرضاب أو عـىل مـا بعـده حـرف  سواء عطـف عـىل مـا قبـل ،الكفر معطوفًا عىل ما فيه ذكره

 : وهو قوله     �  وقوله    � ؛قـد تكـرر مـنهم الكفـر: قلـت؟ 
 فعطـف بعـض كفـرهم ؛- صـلوات اهللا علـيهم –ألهنم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد 

فـبجمعهم بـني :  فكأنه قيل، أو عطف جمموع املعطوف عىل جمموع املعطوف عليه،عىل بعض
 ومجعهـم بـني كفـرهم ،قلوبنـا غلـف:  وقوهلم ، وقتل األنبياء،نقض امليثاق والكفر بآيات اهللا

 وفيـه ،لـف الـسياقي، فتقريـر كفـرهم ) عاقبنـاهم،وهبتهم مـريم وافتخـارهم بقتـل عيـسى
   يقـوى ذلـك عطـف،إشارة إىل أنـه مـصدر قبـائحهم          � 

 عىل قوله    �،  ثـم عطـف هـذا القـول هنـا عـىل    �، فكلهـا افـرتاءات 
 وما بعثهم عىل افرتاء ذلك والقـول بـه إال كفـرهم ،وأقوال فارغة ال صحة هلا وال دليل عليها

 . الذين متكنوا فيه
                                                

 .١٧٥  ٢/١٧٤: الكشاف ) ١(
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     �  َّمبالغـة ىف االفتخـار والزهـو هبـذا ،هم مجيعـاً  ونـسبوه إلـي،أكدوا القتل بإن 
ألنـه ىف  )فام جاءهم الرضر إال من افتخارهم بام ذكر: (هـ١٢٠٤ قال اجلمل ،اجلرم العظيم

 ألهنـم صـلبوا شخـصًا عـىل أنـه عيـسى ؛ لكـن لـزمهم الـذنب دون أن يقتلـوه؛قتلاحلقيقة مل يُ 
)(حيــث اعتقــدوا أهنــم  فلــزمهم الــذنب مــن، وعــىل أن عيــسى كــذاب ولــيس برســول 

 . قتلوه
اعة تراضيهم وإمجاعهم عىل هذا املنكر وفرحهم بـه تلـك األوصـاف التـى نويزيد من ش  

  : فقـالوا،أطلقوها عىل املسيح املقتـول ىف زعمهـم           � 
طوا اسمه بني لقبني يقتضيان التـرشيف والتكـريم : هــ١٣٩٣سيح كـام قـال الطـاهر فاملـ،فوسَّ

 ألن معنى املـسيح ىف اللغـة العربيـة بمعنـى ؛ لقبه به اليهود هتكًام عليه)(كان لقبًا لعيسى (
 وَقَلـَب اهللاُ َقـْصَدهم حتقـَريه ، فـصار لقبـًا لـه بيـنهم،وهو لقب قـصدوا منـه الـتهكم... املِلك 

 ممـا يقتـىض املنزلـة ،ىل اسـم اهللا تعـاىلثـم إنَّ وصـفه بالرسـالة وإضـافَته إ)فجعله تعظيًام لـه
 ولكنهم تبجحوا وتعنتوا فازدادوا كفرًا عىل كفرهم ومهـوا بقتـل َمـْن ،العظيمة واملكانة العليا

 . هذه صفاته
 فيكـون املقـصود منـه الـتهكم ،ممن كالمهـم املحكـى عـنه �   هذا إذا كان   

      وذلـك عـىل حـد قولـه تعـاىل -ىل عـن قـوهلم  وتبارك وتعـا،ستهزاء به وبمن أرسله واال
     �     �      � ) ــــر ــــون،)٦: احلج ــــول فرع    : وق

                                                
 .٢/٤٤٢: حاشية اجلمل ) ١(
 .٢/١٣٣: املحرر الوجيز: ينظر) ٢(
 .٦/١٩: التحرير والتنوير ) ٣(
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    �        �)  وقــول أهــل مــدين لــشعيب،)٢٧: الـشعراء  :   

      � ) ٨٧: هود( . 
 ثـم ال هيديـه إىل اإليـامن ، فينطقـه بـه،وال أفجر ىف الكفر ممن جيـرى اهللا احلـق عـىل لـسانه  

 . والصدق
 ُقصد به الثنـاء   فيكون من كالم اهللا ،من احلكاية �   : أما إذا كان قوله  

 ، رفعـًا لـه وتعظـيامً ،وضع ذكـرهم القبـيحفيكون من وضع الذكر احلسن م )(عىل عيسى 
 ولـذلك لـزمهم ،وإيامًء إىل أن الذين يتبجحـون بقتلـه أحريـاء بـام رتـب هلـم عـىل قـوهلم ذلـك

 . الذنب من هذه اجلهة
 هـ ٦٧١وإعراب القرطبى      � ًألن البـدل هـو ؛ يعظم من تـبجحهم بدال 

 . نه رسول اهللا فكأهنم ما قتلوه إال أل،املقصود باحلكم
ر العالمة اجلمل      : هـ قولـه تعـاىل١٢٠٤وقدَّ  � بـدليل ،أى وصـلبناه: (بقولـه 

  : قوله     � وسيأتى توجيه بالغة ذلك،)ففيه اكتفاء  . 

                 � تــرد زعمهــم ،اليــة أو اعرتاضــيةاجلملــة ح 
 معطوفًا عىل ما سـبق مـن – تعاىل – وجيوز أن تكون خربًا من اهللا )(وكذهبم بقتل عيسى 

                                                
ــع) ١( ــشاف: يراج ــرر ٢/١٧٥: الك ــسعود ٢/٨١: ، زادة ٢/١٣٣: ، املح ــو ال ــر ٢/٢١٧: ، أب : ، التحري

٦/٢٠. 
 . ٣/٢٠٠٥: اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(
 . ٢/٤٤٣: حاشية اجلمل ) ٣(
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 جياب بأنه جترد مـن التأكيـد ، ولو اعرتض عىل ذلك بأن احلال تقتىض تأكيده حينئذ،أخبارهم
فيكـون غنيـًا عــن  أو ملجيئـه عـىل خـالف مقتـىض الظـاهر ،العتبـار أن املخاطـب بـه املؤمنـون

 . فكان أعظم من أن يأتى مؤكداً – تعاىل – أو لكونه مل ُيتلق إال من اهللا ،التأكيد
 وقوله          �  ألنـه ؛عىل أصل ظنهم املبنى عـىل جـزمهم بالقتـلاستدراك 

ىف ذلـك  فنبـه هنـا عـىل أهنـم مـرتددون ،قد يفهم افتخارهم بقتله أهنم عىل علـم يقينـى بـذلك
 . خمتلفون فيه

 و     �  مبنى للمفعول أسند إىل اجلار واملجرور    �،لكـن وقـع هلـم :  كأنه قيـل
 بمعنى مل ُيقتل أحد ولكن ُأرجـف ، أو هو مسند إىل األمر،واملقتول )(التشبيه بني عيسى 

  أسند إىل ضمري املقتول لداللة :  وقيل،بقتله فشاع بني الناس  �  َّمقتـوالً عىل أن ثـم
وهذا اخلالف مؤسس عىل  وعىل كل فليس املسند إليه ضمري املسيح ألنه مشبه به ال مشبه

 وإثبــات التــشبيه هنــا وبنــاء الفعــل االخـتالف فــيام ورد مــن روايــات ىف قــصة إلقــاء الــشبه
 ،الف وشـك وظـنللمجهول هو بداية تصوير حال القوم وما وقعوا فيـه مـن اخـتالط واخـت

ــة  ــدام األدل ــتالط وانع ــبس واالخ ــىل الل ــة ع ــسى مبني ــأن عي ــذاهبهم ىف ش ــم وم ــل آرائه فك
 .والشواهد

    �            �  
                                                

 .٦/٢٠: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 ٢/٢١٧: ، أبـو الـسعود٤/١٢٦: ، البحر املحـيط ٣/٣٩٠: ، البيضاوى ٢/١٧٥: الكشاف : يراجع) ٢(

 .١/٤٤٣: ، حاشية اجلمل ٢١٨ 
 .٦/٢١: ، التحرير والتنوير ٣/٣٩٠: البيضاوى: يراجع) ٣(



 

 - ١٤٧٠ -

 معطوف عـىل        �  فـاختلفوا بـسبب التـشبيه ،يفهـم االخـتالفألن التـشبيه 
 فلــيس هلــم فيــه رأى ،يعــود عــىل القتــل �  الظــاهر أن الــضمري ىف و ،عديــدةعــىل أقــوال 

 .  بل أمرهم مبنى عىل الشك والرتدد،جيتمعون عليه
 . )( فكال الطائفتني عىل اختالف ىف شأن املسيح ،واملراد بالذين اليهود أو النصارى

                                                
إنـه كـان : ملا وقعت تلك الواقعة من القتل والتشبيه والصلب اختلف الناس، فقال بعض اليهـود: قيل) ١(

: عيـسى فـأين صـاحبنا؟، وقـال بعـضهمإن كان هـذا : كاذبًا فقتلناه حقًا، وتردد آخرون فقال بعضهم 
أنـه رفـع إىل : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صـاحبنا، وقـال مـن سـمع منـه أن اهللا يرفعنـى إىل الـسامء

: ، وقـال القرطبـى٣/٣٩٠: البيـضاوى.. صـلب الناسـوت وصـعد الالهـوت: السامء، وقال بعضهم
قول بعضهم : عوامهم، ومعنى اختالفهم إنه مل خيتلف فيه إال : إن اإلخبار هنا عن مجيعهم، وقيل: قيل

اختالفهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى، وقال من عاين رفعـه إىل : هو ابن اهللا، وقيل: إنه إله، وبعضهم
ــسامء  ــل: ال ــاه، وقي ــا قتلن ــالوا: م ــصارى ق ــن الن ــسطورية م ــتالفهم أن الن ــوت دون : اخ ــلب الناس ص

اخـتالفهم هـو أن اليهـود : ىل املسيح بكاملـه، وقيـلوقع الصلب والقتل ع: الالهوت، وقالت امللكانية
بـل : نحن قتلناه، ألن هيوذا رأس اليهود هو الذى سـعى ىف قتلـه، وقالـت طائفـة مـن النـصارى: قالوا

 . ٣/٢٠٠٥: ينظر اجلامع.. قتلناه نحن
، قتلتـه اليهـود: واخلالف فيه موجود بني املـسيحيني، فجمهـورهم يقولـون: (وقال الطاهر ابن عاشور  

مل يقتلـه اليهـود، ولكـن قتلـوا هيـوذا االسـخريوطى الـذى شـبه هلـم باملـسيح، وهـذا : وبعضهم يقـول 
 فــاملعنى أن معظــم  الــذى تعتــربه الكنيــسة اليــوم كتابــًا حمرفــًا االعتقــاد مــسطور ىف إنجيــل برنــابى 

ليقني، ومـا هـو النصارى املختلفني ىف شأنه غري مؤمنني بصلبه، بل خيالج أنفسهم الشك ويتظاهرون با
، ومن يراجع كتب التفـسري ٦/٢٢: التحرير والتنوير ) باليقني، فام هلم به من علم قاطع إال اتباع الظن

جيد هذا اخلالف املطول القـائم عـىل جعـل املختلفـني اليهـود أو النـصارى، ومرجـع ذلـك إىل تـداخل 
 دخل النصارى )(ية املسيح الرتاكيب، وأن أصل السياق لقبائح اليهود، وملا ورد ذكر مفصل لقض

 . ىف اخلالف



 

 - ١٤٧١ -

 و     �  ـــ ــفة ل ــة  �  ص ــن جه ــادث م ــك ح ــم ىف ش ــهأى ه ــداء ،قتل ــى البت  فه
 .الغاية
وىف اآليــة : ( وردمهــا بقولــه،هـــ ىف هــذه اجلملــة إشــكالني١٢٠٤وأورد العالمــة اجلمــل   

ــكاالن  ــدمها: إش ــاىل: أح ــه تع ــن قول ــاهر م   :أن الظ         �  ــع أن مجي

 :  وهـذا القـول أعنـى قولـه،اليهود عىل اعتقاد أهنم قتلوا عيسى  �    � 
أن الـذين اختلفـوا فيـه بعـضهم :  والثانى،عىل ما فرسه القاىض يدل عىل أن بعضهم ىف الرتدد

 فكيف يـصح إطـالق احلكـم بـأن الـذين اختلفـوا فيـه لفـى شـك؟ ،غري مرتدد بل جازم بقتله
لـيس  إذ ؛الشك بقتله ىف هذا املعنـى وكلهم ىف ،واجلواب أن املراد بالشك ههنا ما يقابل العلم

 وأما تردد بعضهم ىف قتله فمعناه أهنم اعتقدوا اعتقادًا راجحًـا ىف قتلـه فـاختلع ىف ،هلم علم به
 .  وهذا ما سيتأكد ىف مجلة االستثناء وما بعدها)قلوهبم الشبهة املذكورة

���������������������������

   : قوله تعاىل    � ليس من جنس ن ألن اتباع الظ؛استثناء منقطع مما قبله 
 ويعـد هـذا االسـتثناء أشـهر مثـال لالسـتثناء املنقطـع عنـد ، وهذا قول مجهور املفرسين،العلم

 هـــ مل يــذكر هــذه اآليــة ىف كتابــه ٦٨٤ وإن كــان مــن الغريــب أن اإلمــام القــراىف ،النحــاة
 . مطلقاً ) االستغناء(

                                                
 . ٢/٤٤٣: حاشية اجلمل : ينظر) ١(
 . ٤٤٤ - ٢/٤٤٣: حاشية اجلمل ) ٢(



 

 - ١٤٧٢ -

 ورده أبـو ،هــ فقـال باتـصاله٥٤٦قول بقطع االستثناء هنا إال ابن عطيـة ومل خيرج عن ال  
 بـل اكتفـوا بتقـديره ،هلـذا االسـتثناء رسًا بالغيـاً  ومل يثبت كثري من املفرسين هـ٧٥٤ حيان
 .أى ولكنهم يتبعون الظن:  فقالوا،بلكن
:  فيقـول،ناءهـ بحكم منهجـه يـنص عـىل رس هـذا االسـتث٨٨٥لكنا نرى اإلمام البقاعى   

 فربام قويت عندهم شبهة فصارت ،بالنظر ىف شهادتهوملَّا كانوا يكلفون أنفسهم اعتقاَد ذلك (
 فعـاد ، ثم اضمحلت ىف احلال لكوهنا ال حقيقة هلا، ظناً – لشغفهم بآماهلا –أمارًة أوجبت هلم 

  أى لكــن  �   قــال ؛الــشك وكــان أبلــغ ىف التحــري  � ى يكلفــون أنفــسهم أ
 وعرب بـأداة االسـتثناء دون لكـن املوضـوعة لالنقطـاع ،االرتقاء من درك الشك إىل رتبة الظن

                                                
وهو استثناء متصل ؛ إذ الظن والعلم يضمهام جنس واحد أهنام من معتقدات الـنفس، : (قال ابن عطية) ١(

: املحـرر الـوجيز) و يعنـى ظنـهعلمى ىف هـذا األمـر أنـه كـذا، وهـ: وقد يقول الظان عىل طريق التجوز
وليس كام ذكر ؛ ألن الظن ليس من معتقـدات اليقـني ؛ ألنـه تـرجيح : (، ورده أبو حيان فقال٢/١٣٤

أحد اجلائزين، وما كان ترجيحًا فهوينـا ىف اليقـني، كـام أن اليقـني ينـاىف تـرجيح أحـد اجلـائزين، وعـىل 
 استثناًء متصًال ؛ ألنه مل يستثن الظـن مـن العلـم، تقدير أن الظم والعلم يضمهام ما ذكر فال يكون أيضاً 

إال اتبـاع الظـن، واالتبـاع للظـن ال يـضمه : ما هلم به من علم إال الظن، وإنام التالوة : فليست التالوة 
والرد الثانى : ، قلت٣/٥٦٦: بدائع الفوائد: ، ويراجع ٤/١٢٧: البحر املحيط) والعلم جنس ما ذكر

ألن رده األول مؤسس عـىل أن عبـارة ابـن عطيـة هـى أن الظـن مـن معتقـدات ألبى حيان هو األليق ؛ 
 . أهنام من معتقدات النفس، وبذلك يسقط الرد األول: اليقني، وهو خطأ ؛ ألن عبارته كام ىف املحرر

، الـــدر ٣/٣٩١: ، البيــضاوى ٤/١٢٧: ، البحــر ٣/٢٠٠٥: ، اجلــامع ٢/١٧٥: الكــشاف : ينظــر) ٢(
، ٦/١١: ، روح املعـانى ١/٤٤٤: ، اجلمـل ٢/٨٢: ، زادة ٢/٢١٨: السعود ، أبو ٢/٤٥٨: املصون 

 .١/٥٠٢: إعراب القرآن للنحاس 



 

 - ١٤٧٣ -

 ،إشارة إىل أن إدراكهم ملا زعموه من قتله مع كونه ىف احلقيقة شكًا يكلفون أنفسهم جعله ظنـاً 
 . ) فال أجهل منهم، ثم صار عندهم متواترًا قطعياً ،ثم جيزمون به

ـ  التوجيـه للبقـاعى وهذا   ٌس عـىل معنـى اضـطراب القـوم وحتـريهم ىف شـأن مؤسَّ
   فيده عدة أساليب ىف قوله تعـاىلتُ  وهذا التحري والتخبط واالختالف ،)(عيسى   

          �وقوله          �  ًفالتخبط واالختالف ظـاهر أوال
 تنقلهم بني الشك الذى يعتدل فيه النقيضان ويتساويان لوجـود أمـارتني متـساويتني عنـد من

 وبـني الظـن الـذى ، ولـذلك كـان الـشك رضبًـا مـن اجلهالـة،النقيضني أو لعدم األمارة فـيهام
 حيصل عن أمارة إذا قويت أدت إىل العلم

حل فيــرتددون  ثــم مــا تلبــث أن تــضم،فقــد تقــوى حجــة قتلــه وصــلبه عنــدهم فيظنــون  
 . ويشكون

واختالف الروايـات والقـصص الـواردة عـنهم ىف ذلـك ممـا يزيـد مـن هـذا االضـطراب   
عـىل التكلـف  �  : ثم يظهر هذا التخبط واالخـتالف ثانيـًا مـن داللـة قولـه. والتخبط

لظـن  فهم يكلفون أنفسهم االرتقـاء مـن منزلـة الـشك إىل رتبـة ا؛عند البقاعى ىف كل مقاماهتا
 ثم يظهر هذا ثالثًا ىف صـورة االسـتثناء املنقطـع الـذى ،حتى تطمئن قلوهبم وتستوى عقيدهتم

 فيـشري إىل أن علمهـم الـذى ،يطيح بكل حماوالهتم ىف االهتداء إىل علـم يقينـى ىف هـذا الـشأن

                                                

 . ٣٥١  ٢/٣٥٠: نظم الدرر ) ١(
 . ٣٢٠، ٢٦٩: املفـردات ىف غريـب القـرآن: ينظـر. هذا مـستفاد مـن تعريـف الراغـب للـشك والظـن) ٢(

 .املكتبة التوفيقية بدون



 

 - ١٤٧٤ -

 فلـم خيرجـوا ،جزموا به وصار عندهم متواترًا قطعيًا ما هو إال شك كلفوا أنفسهم جعله ظنـاً 
 .  دائرة الشك والظنمن

ومن سياق حديث البقاعى عن اآلية يتضح أنه يثبت هذا التخبط لليهود الذين اختلفـوا   
 وكانـت شـبهتهم ىف ذلـك مـا رأوه ، ألن اليهود كانوا تومهوا أهنم قتلـوه؛)(ىف أمر عيسى 

 .ظاهرًا من وقوع قتل وصلب عىل ما اعتقدوه ذاتًا للمسيح
أن احلـديث عـن النـصارى مـن  هــ ١٣٩٣هر ابـن عاشـوروالظاهر من كالم الطا  

ـــــاىل ـــــه تع  : قول  �                        

  �فجمهورهم عىل أن اليهود قتلـوا عيـسى ، فقرر أن هذا اخلالف متحقق بني النصارى 
)(،ثم قال،م من يقول بعدم قتل اليهود له ومنه ) : فاملعنى أن معظم النصارى املختلفـني

 ، ومـا هـو بـاليقني، ويتظاهرون باليقني، بل خيالج أنفسهم الشك،ىف شأنه غري مؤمنني بصلبه
       : كـام ىف قولـه تعـاىل، فـاملراد بـالظن هنـا معنـى الـشك،فام هلم به من علم قاطع إال اتباع الظن

       � ) ــرات ــه،)١٢: احلج ــتثناء ىف قول     : فاالس  � 
 . )منقطع

ويتحقـق رس االسـتثناء املنقطـع  ،وبذلك يكون املقصود من مجلة االستثناء هم النصارى  
 فهــم ،ىف فـضح عقيــدة مجهــور النــصارى الــذين يؤمنــون بقتـل اليهــود للمــسيح وصــلبهم لــه

ل ـ ونالحـظ أن الطـاهر جعـ، مـع أن الـشك خيـالج نفوسـهم،ظاهرون بأهنم موقنون بـذلكيت
 . ردًا هلم إىل مرتبة أدنى من الظن،الشك ىف املستثنى�ن بمعنىـالظ

                                                
 .٢١-٦/٢٠: نوير التحرير والت: يراجع ) ١(
 . بترصف٦/٢٢: التحرير والتنوير  )٢(



 

 - ١٤٧٥ -

 وذلك عن طريق التدبر والنظر ىف الـسياق ودالالت ،وهبذا تتجىل أرسار قطع االستثناء  
لك املعانى من االختالف والتخبط سواء كانـت  فهو يصور هنا ت،الرتاكيب ومراعاة املقامات
 ويكشف ثانيًا عن خبايا عقيدة النصارى وأهنا ليست قائمـة عـىل ،من اليهود أم من النصارى

) ( ىف القرآن الكريم الذى أنزله اهللا عىل حممد ة ألن حقيقة علم ذلك ثابت؛علم يقينى راسخ
و طلبوا علم ذلك وحقيقته ما وجـدوه  ول، فتخبطوا وضلوا،والذى كفر به اليهود والنصارى

  : اهللا تعاىل ىف هناية هذا الـسياق ولذلك قال،)(إال فيام ُأنزل عىل حممد       

                      �)  ـــساء  ،)٦٢: الن
 أن هـذا االسـتدراك ناشـٌئ عـىل مـا يومهـه الكـالُم الـسابق ثم قرر الطاهر ابن عاشورومن 

 : الذى ابتدأ به الـسياق مـن قولـه تعـاىل                

 � ) ل هؤالء ىف الضاللة،)١٥٣: النساء  ،يهم اخلـري والـصالح فال ُيرجى فـ، ِمن توغُّ
 بـل فـيهم راسـخون ىف العلـم يؤمنـون بـام ُأنـزل إىل النبـى ،فاستدرك بأهنم ليسوا مجيعًا كذلك

)(،ويعلمـون مـا يـشكل ،احلـق ألهنم يعرفـون ؛ ولذلك هم بعيدون عن التكلف والتعنت 
 . عىل الناس من وحى اهللا الصادق

ــة ، هنايتــهوبــذلك يكــون مــدار الــسياق عــىل العلــم منــذ بدايتــه إىل    وأرى أن تكــون مجل
 ألن الـسياق كلـه ؛)(االستثناء املنقطع ىف التأكيد عىل خلو اليهود من علم ىف شأن عيسى 

 ، فال تتشتت الضامئُر واملعـانى،عن اليهود وبيان رذائلهم وقبائحهم التى أوجبت هلم العقاب
 ،حماولـة قتلـه وَصــلبهالــذين بـارشوا  عـىل اليهـود )(ثـم ألنـه إذا انتفـى علـُم أمــر عيـسى 

                                                
 . ٢٩-٦/٢٨: التحرير والتنوير : ينظر ) ١(



 

 - ١٤٧٦ -

 فانتفـاُء علـِم ذلـك عـن ، ثـم اختلفـوا واضـطربوا ىف أمـره،وعاينوا إقداَم ُكـربائهم عـىل ذلـك
 .النصارى آكُد وأعظمُ 

  : وملّا كان املقام قـائًام عـىل العلـم ُختمـت هـذه اآليـة بقولـه تعـاىل     � 

ــو معطــوف عــىل قولــه   : وه      �أو عــىل قولــه  :            

  �قـوٌل  وهـو ال ختتلـففـعائد عىل عيسى بجعل الضامئر كلها كيشء واحـد   والضمري
 وإثبـاِت رفعـه كـام ىف اآليـة التـى تـىل تلـك ،)(بعدم قتـل عيـسى  – تعاىل –فصٌل من اهللا 

 .  بعد إثبات ختبط الناس ىف أمره،اآلية
 أى متيقنـني أنـه ،عىل أنه مصدر ىف موضـع احلـال مـن فاعـل قتلـوه �  وانتصب   

هـو مؤكـد :  وقيـل، أو عـىل أنـه نعـت ملـصدر حمـذوف أى قـتًال يقينـاً ،عيسى كـام ادعـوا ذلـك
وبذلك يكـون تأكيـُد النفـى  أى َحقَّ انتفاء قتله حقاً ، بمعنى ما قتلوه حقاً ،ملضمون اجلملة

 ومنفـىٌّ ،)القتل( ومنفىٌّ عن احلدث ،فاليقُني منفىٌّ عن الفاعل:  كل أجزاء اجلملة موجهًا إىل
 . عن مضمون اجلملة

                                                
قتلت هـذا األمـر علـًام إذا قطعـت بـه وجزمـت اجلـزم الـذى ال : الضمري عائد عىل الظن، تقول: وقيل) ١(

أى مـا قتلـوا العلـم عائـد عـىل العلـم، : الـضمري: وال قطعوا الظن باليقني، وقيل: خياجله شك، فاملعنى
مل يكـن : قتلت العلم والرأى يقينًا ؛ ألن القتل لليشء يكون عن قهر واستعالء، فكأنه قيـل: يقينًا، يقال

وفيه هتكـم ألنـه إذا نفـى عـنهم العلـم : علمهم بقتل املسيح علًام أحيط به، إنام كان ظنًا، قال الزخمرشى
: الكشاف: يراجع. علم يقني  وإحاطة مل يكن إال هتكامً وما علموه : نفيًا كليًا بحرف االستغراق ثم قيل

 ١٢٨-٤/١٢٧: ، البحر املحيط٢/١٧٦
 .١/٤٤٤: ، حاشية اجلمل٤/١٢٨: ، البحر املحيط٢/١٧٦: الكشاف : ينظر) ٢(
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 واالقتـصاُر عـىل نفـى ،وُختم الكالُم هنا باليقني ىف مقابلة الظنون التى اتبعها املرجفـون  
لب مطلٌّ عىل االقتصار عىل ذلـك ىف قولـه    :القتل هنا دون الصَّ     �  والـذى

   : بـدليل قولـه،وصـلبناه: أى: (هـ بقوله١٢٠٤قدره اجلمل       �، ففيـه 
 .)اكتفاء
 ، كعادتــه ىف مواضــع كثــرية مــن فتوحاتــه اإلهليــة،ومل يــذكر العالمــة اجلمــل رسًا لــذلك  

 وهـو يثبـت ذلـك وال ، رسٍّ لـذلك وال يـنص عـىل،فيلفت إىل أمر أسلوبى ىف التنزيـل احلكـيم
 وهـى مواضـُع َخليقـٌة بـأن ُجتَمـَع وُيبـَذَل فيهـا ،حيذفه أمًال ىف أن يفتح اهللا له أو لغريه بابـًا إليـه

 .اجلهد
 لـصقت هبـم ،ولعل ىف االكتفاء بالقتـل هنـا تركيـزًا عـىل كبـريٍة مـن كبـائر قبـائح اليهـود  

 ولـذلك اقتـرصوا ، شأهنم وغايتهم ومنتهى طلبتهم فالقتُل من، وهى قتُل األنبياء،وبرذائلهم
   :عىل االفتخار والزهو به ىف قوهلم     �، ومن ثم جاء ردُّ هذا الزعم ىف هناية 

 . دحضًا لسبب هذا االفتخار؛اآلية مقترصًا عىل القتل
لِب منفيًا ىف قوله     : أما ذكُر الصَّ     �  عقب نفـى القتـل فمـامَّ تطلبـه

ــبَس واالخــتالطَ ؛احلــاُل  ــشًأ ، ألنَّ الــصلَب هــو الــذى أدخــل علــيهم االشــتباَه واللَّ  فكــان من
 .لالختالف

                                                
 .١/٤٤٣: حاشية اجلمل ) ١(
 : من ذلك مثًال قوله ىف قوله تعاىل) ٢(            �) النساء :

 .١/٣٧١: حاشية اجلمل) إنه كان فاحشة: َأنُْظُر ِملَ  ملْ يقل هنا: (، قال)٢٣
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 :  قال تعاىل -٤
              � 

 ]٦٢: مريم  [
 �              :  قال تعاىل ٥

 ]٢٦-٢٥: الواقعة  [
 ثم ملـا ، وكذلك وحدة األسلوب،مجعُت بني هاتني اآليتني لوحدة املعنى والغرض فيهام  

 ، ذلـك مـن أرسار تقتـىض إبانُتهـااجلمَع بيـنهام ومـا ىف،فيهام من تشابه لفظى بالزيادة والنقص
 فُيْجَمـُع ، إىل أن يأتى النظر ىف توجيـه املتـشابه فيهـا،وسوف يمىض التحليل عىل الفصل بينهام

 .بينهام حينئذ
�������������������������������

ىف  عددًا من أنبيائه الذين اصطفاهم واجتباهم وأبقـى ذكـرهم – تعاىل –بعد أن ذكر اهللا   
وا الــسبيل وأضــاعوا الــصالة ، ذكــرت اآليــاُت عقــَب الــسوء الــذين خلفــوهم،العــاملني  فــضلُّ

 ، ثم استثنت اآليات َمْن أعلن توبته،ن جزاؤهم رشًا وهالكًا وخرساناً  فكا؛واتبعوا الشهوات
قت جوارُحه اعتقاَد قلبه فعمل الصاحلات،فآمن  فأولئك هلم جنات عدن وعـدهم اهللا ، وَصدَّ

 ، أو ألهنـم كـانوا يعبـدون اهللا بالغيـب أى رساً ، ألهنـا مـن مجلتـه؛ب تصديقهم بالغيبهبا بسب
 ؛وكان من صفات تلك اجلنات أنَّ أهلها ال يسمعون فيهـا فـاحَش الكـالم وفـضوَله وسـاقَطه

ُم بعُضهم عىل بعض تكريًام وترشيفًا ، أصالً ألهنم ال َيْلُغون  لكن ُتَسلِّم عليهم املالئكُة أو ُيَسلِّ
 . ثم ُيتبع هذا اجلزاء بام هو أعظم وهو إثباُت الرزِق الدائِم هلم،وتعظيامً 
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               � ــــصب حــــال ــــة ىف حمــــل ن                    مــــن  مجلــــة فعلي

   �ىف قوله تعاىل  :                �. 
 فهـو ، وهـو الـذى يـورد ال عـن رويـة وفكـر،واللغو هو ما ال يعتد به من الكالم وغـريه  

 ، وهـو أنـواع خمتلفـة كلهـا ليـست ىف اجلنـة،كالم سبيله أن ُيْلَغ وُيطـرح خللـوه عـن الفائـدة
 . فالنكرة مفيدة للتعميم ألهنا ىف سياق النفى

 كام أنَّ ىف ذلك تنبيهـًا ،ُى سامع اللغو عن أهل اجلنة كنايٌة عن عدم صدور اللغو منهمونف  
    : ، ولذلك كـان مـن صـفات عبـاد الـرمحنعىل أنه مما ينبغى أْن ُجيتنب ما أمكن ىف دار الدنيا

            � ) ني وكــان مــن صــفات املــؤمن،)٧٢: الفرقــان :   

      � ) وىف نفى سامع اللغو ألهل اجلنة كنايـٌة عـن ،)٥٥: القصص 

   : قال تعاىل،خلو اجلنة من أقل املكدرات       � ) ١١: الغاشية(. 

 : وقولــه  � سالُم املــستثنَى هنــا هــو قــول  والــ، ســيأتى احلــديث عنــه،اســتثناٌء منقطــع

 : املالئكة  �     � )كـام ،دخوهلـا أو سالُم اهللا علـيهم عنـد ،)٢٤: الرعد 

 : ىف قوله         � ) كـام ىف ، بعضهم عـىل بعـض أو تسليمُ ،)٥٨: يس 

                                                
: ، زادة٤/٤٣٤: ، بــصائر ذوى التمييــز٤/٢٣: ، املحــرر ٤/٣٤: ، الكــشاف ٤٥٥: املفــردات : ينظــر) ١(

 .٤/٢٤٩: ، أبو السعود٣/٢٩٣
 .٤/٢٤٩: أبو السعود : ينظر) ٢(
 .١٦/١٣٧: لتحرير والتنوير ا: ينظر) ٣(
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  :قولـه تعـاىل                � ) فهـم ،)١٠: يـونس 
 . ال يسمعون فيها إال ما حيبون وينعمون به

 والـسالمُة ،إنَّ السالم بمعنى السالمة وهو التعرى من اآلفات الظاهرة والباطنـة: وقيل  
 وصـحة بـال ،ال ذل وعـز بـ، وغنـى بـال فقـر، إذ فيها بقاء بال فناء؛ ليست إال ىف اجلنةاحلقيقية

  : كـــام قـــال تعـــاىل،ســـقم          � ) أى الـــسالمة،)١٢٧: األنعـــام ، 
 وهو إعطاء ما تقدم ذكره مما ، ومن اهللا تعاىل بالقول والفعل مجيعاً ،من الناس بالقولوالسالُم 

 .يكون ىف اجلنة من السالمة
 وتنكري     � املعـانى التـى تزيـد نعـيم أهـل كد التعميَم الذى َيقبل كـلَّ تلـهنا يفي 
 .اجلنة

             � ُتثبت ألهـل اجلنـة نعـيًام ،مجلة معطوفة عىل ما سبق 
 .  فهم ينعمون بكل أنواع الرزق ىف كل وقت وحني،وفضًال آخر بعد ما ُذكر

          :  وهـذا الـدواُم مفـاٌد ثانيـًا مـن قولـه،ت ودوام هـذا الـرزقوهـى مجلـة اسـمية تفيـد ثبـو  
    �، بينهام كناية عن استغراق الزمن فاجلمُع. 

                                                
، املفـردات ٧/٢٧٩: ، البحـر٦/٤١٦٥: ، اجلـامع٦/٢٩١: ، البيـضاوى ٤/٣٤: الكـشاف : يراجع ) ١(

 .١٦/١١٢: ، روح املعانى٣/٢٥٢: ، بصائر ذوى التمييز٢٤٦-٢٤٥: للراغب
ال هنار ولكـن من الناس من يتغدى ويتعشى وهى العادة الوسط املحمودة، وال يكون َثمَّ ليل و: وقيل) ٢(

عىل التقدير، وألن املتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاء، وكان أهنأ النعمـة عنـد العـرب التمكـني 
 املـؤمنني ىف الـصيام الـسحور بـدالً مـن الغـداء من املطعم واملـرشب بكـرًة وعـشيًا، وعـوض اهللا 

 .١٦/١٣٨: لتحرير ، ا٦/٤١٦٦: ، اجلامع٤/٣٥: الكشاف: ينظر.. ليقووا به عىل عبادة رهبم 
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 وتقــديُم املــسند إليــه      � الــرزق إىل  وىف إضــافة ،يــدل عــىل العنايــة هبــم وبحــاهلم
 .يد االختصاصمزضمريهم داللة عىل 

 واستقالِل ،مع داللة األول عليه إشارة إىل كامِل كل نعمة ُتْغَدق عليهم �  وتكرير   
 .  والتأكيد عىل ذلك،كل عطاء ُيعطونه من اهللا تعاىل

����������������������������

  : قوله تعاىل    � ألنَّ الـسالم لـيس مـن جـنس اللغـو؛استثناء منقطع مما قبله ، 
 . أو كان بمعنى السالمة، أو بتسليم بعضهم عىل بعض، بتسليم املالئكةسواء ُفرسِّ 

 ومل خيرج حديثهم فيها ،وهذه اآلية من شواهد النحاة عىل االستثناء املنقطع املقدر بلكن  
هـ ىف باب تأكيد املـدح بـام ٧٩٤وهى كذلك من شواهد اخلطيب القزوينى عن هذا التقدير

 . يشبه الذم
 . ثم أتبع ذلك بأقوال املفرسين،ثبات أقوال البالغيني ىف هذا االستثناءوسوف أبدأ بإ  
�����������������������������������������
 ،ذكر اخلطيب القزوينى هذه اآلية عقب فراغه من بيان رضبى تأكيد املدح بام يشبه الـذم  

 :  هى،وقرر أهنا حتتمل ثالثة وجوه

                                                
 .١٦/١٣٨: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
ــر) ٢( ــوارزمى : ينظ ــصل للخ ــرب ١/٤٦٣: رشح املف ــاس  ،٢/٩٢٠: ، رشح املق ــرآن للنح ــراب الق : إع

 .١/٣٤٠: ، دراسات ألسلوب القرآن الكريم٤/٥١٤: ، الدر املصون٣/٢٢
 .٤/٣٠٣: ، املطول مع فيض الفتاح ٦/٧٦: اإليضاح : يراجع ) ٣(
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ر الــسالُم داخــًال ىف اللغــوأن تكــون مــن الــرضب األول بــأن يُ  .١  فيفيــد التأكيــَد مــن ،قــدَّ
 .الوجهني

ر ذلك وُجيعل االستثناء من أصله منقطعـاً ؛أن تكون من الرضب الثانى .٢  فـال ؛ بأن ال ُيقدَّ
 . يفيد التأكيد إال من الوجه الثانى

 ،هـو الـدعاء بالـسالمة) الـسالم( عـىل معنـى أنَّ ؛أن يكون االستثناء متـصًال مـن أصـله .٣
 فكان ظاهره مـن قبيـل اللغـو وفـضول الكـالم ،أهُل اجلنة عن الدعاء بالسالمة أغنياءو

 .هـ كام سيأتى٥٣٨ وهذا مأخوذ من الزخمرشى ،لوال ما فيه من فائدة اإلكرام
 :  وزاد وجهًا آخر هو،هـ هذه الوجوه٩٤٣وذكر العالمة العصام 

 أن يكون  .٤  � ًفيهـا لغـوًا وقتًـا إال وقـت تـسليم  أى ال يـسمعون ؛ مصدرًا حينيـا

   : كقولـه تعـاىل،فيكون من الرضب اآلخر الذى يكون فيه االستثناء مفرغاً    

              � ) ١٢٦: األعراف.( 
إْن كـان : أكيـد عـىل تقـدير وغرُضـه الت،واالستثناُء ىف اآلية منقطٌع عىل الوجهني األولني  

  فالتأكيد من الوجهني اللـذين سـبق رشحهـام،السالم من اللغو فهم ال يسمعون لغوًا إال ذلك
 . ىف املبحث الثانى

 وسـيأتى مزيـد رد ، وهـو بعيـد عـن ظـاهر اللفـظ،واالستثناُء متصل عىل الوجه الثالـث  
 . عليه

                                                
أن األصل ىف االستثناء االتصال، فإذا نطق املتكلم بإال توهم : أنه كدعوى اليشء ببينة، والثانى: األول) ١(

 .وقد مر تفصيل ذلك ىف املبحث الثانى. أن ما يأتى بعدها خمرج مما قبلها
 .٢/٢١٦: األطول : ينظر ) ٢(
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 وَيضعف من ، الذى ال حيتاجه اللفظ فيضعفه التقدير،أما قول العصام بتفريغ االستثناء  
 .  إذ كيف يتصور ىف جانب املستثنى منه أنه مقيد بوقت معني؛ناحية املعنى

 ومـا ، خلف هـذه التقـديرات،وعىل كلٍّ فال نجد رسًا بالغيًا خاصًا بمقام اآلية وسياقها  
 .هو إال التأكيد الذى ُوضع غرضًا عامًا هلذا األسلوب

� ���
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أى إْن كان تسليُم بعضهم عىل بعض أو تسليم املالئكـة : (هـ٥٣٨قال اإلمام الزخمرشى   

 :  فهو من وادى قوله، فال يسمعون لغوًا إال ذلك،عليهم لغواً 
 هبن فلول من قراع الكتائب   وال عيب فيهم غري أن سيوفهم

 أو ، عىل االستثناء املنقطع،ن العيب والنقيصةأوال يسمعون فيها إال قوالً يسلمون فيه م  
 وأهلهـا عـن الـدعاء ، ودار الـسالم هـى دار الـسالمة،ألنَّ معنى السالم هو الدعاء بالـسالمة

 لــوال مــا فيــه مــن فائــدة ، فكــان ظــاهره مــن بــاب اللغــو وفــضول احلــديث،بالــسالمة أغنيــاء
 .)اإلكرام

   
 :  هى،ىف االستثناء هنا ثالثة أوجهيظهر من هذا النص أنَّ الزخمرشى ُجييز   

 فـال ،إن كان تسليم بعضهم عىل بعض أو تسليم املالئكـة علـيهم لغـواً : أن يكون املعنى .١
 وهــو هبـذا اسـتثناء منقطـع يفيــد ، كــام ىف قـول النابغـة الـشهري،يـسمعون لغـوًا إال ذلـك

ر له اخلطيب،التأكيد عىل نفى سامع اللغو  .  عىل ما نظَّ

                                                

 .٣٥  ٤/٣٤: الكشاف ) ١(
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 أوهـم ، ورصح ىف الثانى بـذلك، الزخمرشى بأنَّ االستثناء منقطع عىل هذا املعنىوملَّا مل يرصح
وأمــا االتــصاُل ىف األول : ( ولــذلك رد عــىل الزخمــرشى بقولــه؛ أنــه متــصلهـــ١٢٠٦ اجلمــل

 .) فليس من جنس األول، إذ ال يعد ذلك عيباً ؛َفَعِرسٌ 
 وقد ،بأشهر بيٍت ىف شواهد املنقطع بدليل أنه مثَّل ،ومل يقل الزخمرشى باتصال االستثناء  

 إىل مـا يمكـن أن يتـوهم مـن كـالم هــ ١٠٦٩هــ والـشهاب ٦٨٣فطن كل من ابن املنـري
 ولوال ذلك مل ، فأشارا إىل أنَّ االتصال متصوٌر بعد هذا التجوِز والفرِض والتقديرِ ؛الزخمرشى

 .يقع موقَعُه من احلسن واملبالغة
أهنم ال يسمعون فيها إال قوالً يـسلمون :  استثناء منقطعًا أيضًا ولكن عىل معنىأن يكون .٢

:  لكنـه قـال فيـه،هـ٦٩١ وهذا هو الوجه األول عند البيضاوى ،فيه من العيب والنقيصة
ر لكـن )ولكن يسمعون قوالً يسلمون فيه من العيب والنقيصة(  ألن ، فكـان أدق،فقدَّ

 وابتداُء املعنى عنـد الزخمـرشى بـال ،موصوالً بنفى اللغو أوالً تقدير لكن هنا جيعل املعنى 
 . ُيزيح نفى اللغو من السياق

 فـال ،وال أرتىض هذا التأويل ألنَّ تقدير الزخمرشى ُيدخل األسلوَب ىف االستثناء املفـرغ  
 وُحييـل األسـلوَب إىل ،مـن الـسياق وهـو هبـذا حيـذف اللغـو ،ظهوَر للمستثنى منه ىف التقـدير

 . وب آخرأسل
 وأهل اجلنة ىف غنـى عـن ،أن يكون االستثناُء متصًال عىل أنَّ السالم هو الدعاء بالسالمة .٣

 .  لوال ما فيه من اإلكرام، فكان ظاهره من باب اللغو،ذلك ألهنا دار السالم
                                                

 .٣/٧١: حاشية اجلمل ) ١(
 .٢٩٢  ٦/٢٩١: ، حاشية الشهاب٤/٣٤: تصاف بحاشية الكشاف االن: ينظر) ٢(
 .٦/٢٩١: تفسري البيضاوى ) ٣(
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ه ابن املنري    ألنـه يقتـىض الَبـتَّ بـأن اجلنـة ؛وىف هذا الباب ُبعـدٌ : (هـ بقوله٦٨٣وقد ردَّ
 . ) فال غول فيها وال لغو، وحاش هللا،فيها لغٌو وفضوٌل ُيسَمع 

 والنـاظر فيهـا جيـد أهنـا ،ىف اآلية هـ ٥٣٨هذه هى األوجه التى أوردها الزخمرشى   
 فكـان هـذا هـو املوجـه الرئيـسى الخـتالف ،تعددت بناًء عىل تعدد املقصود بالـسالم ىف اآليـة

 ناهيـك عـن خلوهـا مـن أرسار بالغيـة ذات ،ناء وليس اتصاَل أو انقطاَع االستث،هذه الوجوه
 . قيمة عالية

التـى ال حول هذه األوجه التى ذكرها الزخمـرشى بعد ذلك وقد دار حديث املفرسين  
 . فلم يتعدوها إىل تسجيل أرسار بالغية هلذا التعبري القرآنى املعجز،تتعدى حدود التقديرات
 فيقـرر أنـه ؛إيراد رس بالغى خاص هلـذه اآليـةهو اآلخر عن هـ ٨٨٥ويعجز العالمة البقاعى 

 ، ثـم يلجـأ إىل التقـدير والتحـول عـن اللفـظ القرآنـى،....وال عيـب : من باب قـول الـشاعر
أى ال . تكلـم: لغـا لغـوًا :  قـال ىف القـاموس،وحيسن أن يـراد بـاللغو مطلـق الكـالم: (فيقول

 هذا من تعبـري القـرآن الباعـث عـىل وأين)يسمعون فيها كالمًا إال كالمًا يدل عىل السالمة
 !النظر والتفكر؟

                                                
 .٤/٣٤: االنتصاف ) ١(
: ، البحــر املحــيط٢٩٢-٦/٢٩١: ، البيــضاوى ٦/٤١٦٥: ، اجلــامع ٤/٣٤: املحــرر الــوجيز : ينظــر) ٢(

: لـــسعود، أبـــو ا٣/٢٩٣: ، حاشــية زادة٤/٥١٤:، الــدر املـــصون٤/٥٤٧: ، نظــم الـــدرر٧/٢٧٩
 .١٣٨-١٦/١٣٧: ، التحرير والتنوير١٦/١١٢: ، روح املعانى٣/٧١: ، حاشية اجلمل٤/٢٤٩

 .٤/٥٤٧: نظم الدرر) ٣(
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   :مىض أنَّ قوله تعـاىل         � )كـان شـاهدًا ،)٦٢: مـريم 
هــ ىف ٧٩٤  كام كان شـاهدًا بالغيـًا للخطيـب،لكثري من النحاة عىل أسلوب االستثناء املنقطع

 وعىل الرغم مـن ،هـ٩٤٣هـ والعصام ٧٩١ ومن ثم ُعنى به بعُض الرشاح كالسعد ،اإليضاح
 ، تكـشُف مـا وراءه ِمـْن أرسار ودالالت،ذلك مل نقف عىل رؤية بالغيٍة خاصة هلذا االسـتثناء

ء  بغرٍض وفائدٍة خاصة لالسـتثنا– وِمْن بعدها كتب التفسري –فال خيرج القارئ هلذه املصادر 
 ولكـن ِملَ كـان ، وما هو إال التأكيُد الذى يرتدد ىف أغراض كثٍري من األساليب،املنقطع ىف اآلية

 بني اللغو والسالم؟ وِملَ ُخـصَّ – املحرُك للفكِر –التأكيُد هبذا األسلوب؟ وِملَ كان هذا اجلمُع 
  بوصف اجلنة وأهلها هبذا الوصف؟– ومقاماٌت أخرى –هذا املقاُم 

ر هذا االسـتثناءُ هذه أدنى    ولـن جتـد هلـا إجابـة ىف كتـب ، أسئلة تِرُد عىل اخلاطر حني ُيتدبَّ
ــرسين ــني واملف ــاة والبالغي ــدر،النح ــى ك ــشابه القرآن ــصادر املت ــكاىف ة وال ىف م ــل لإلس  التنزي

 وبــصائر ذوى ،هــ٧٠٨ ومـالك التأويــل للغرنـاطى ، هــ٥٠٠ والربهـان للكرمــانى ،هــ٤٢٠
 . هـ٨١٧التمييز للفريوزابادى 

 ، وأفكـاٍر حمدثـة، بمناهج جديـدة،ومن ثم أقرر أنَّ البالغة القرآنية تنتظر جهودًا عظيمة  
 عـىل أن يكـون منطلـق هـذه املنـاهج وتلـك ،بعيدٍة عن النمطيـة واالكتفـاِء بـام قالـه الـسابقون

 ...ألفاظًا وتراكيب وسياقات وأغراضًا وأهدافًا : األفكار من القرآن الكريم 
ك املناهُج إىل صميم الغرِض القرآنىِّ وإىل قلـب سـياقاته اخلفيـة التـى تتـوارى تتوغُل تل  

ـا أْن ُيَقـاَل ىف بدايـة بعـض كتـب التفـسري،وال تتكشف إال ملن نظر وتدبر وأطال ذلـك إنَّ :  أمَّ
 ، وبيان عقاب املجرمني، وبيان جزاء املتقني،التوحيد: مقاصَد هذه السورة كذا وكذا من مثل

 فـإن – رغـم صـحتها –املقاصـد البـارزة إىل غري ذلـك ِمـن ...  وصفات النار ،ةوصفات اجلن
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 نـستطيع مـن ،مقاصـَد جزئيـًة جديـدةعلينا ىف سبيل كشف أرسار جديـدة ىف القـرآن أن نـرى 
 ، وهـذا مـنهٌج أوُل رشوطـه اإلخـالُص والـصربُ ،خالهلا جتلية معاٍن خفيٍة ىف كتـاِب اهللا تعـاىل

 قلــوَب أهــِل العلــم عامــًة وأهــِل البالغــِة هام وأْن ُيــودعَ ،ملنــى هبــام أن ُجي - تعــاىل–أســأل اهللا 
 .خاصة

���������������������������
ال أريد اإلطالة هنا ىف تسجيل كل ما نظرته وتدبرته ىف سياق هذه اآليـة ومـا هـو بـسبب   

 إىل  وأكتفـى بـبعض اإلشـارات التـى أظنهـا هتـدى، ألنَّ املقام ال يتحمل ذلك؛منها بالتفصيل
 وهى إشارات تتصل بألفـاظ اآليـة ىف الـسورة وىف ،الوصول إىل رس االستثناء املنقطع ىف اآلية

 ..   ثم بالسياق وما يشاهبه ىف سور أخرى ،القرآن كله
������������������������

ورد هذا املعنى ىف وصف اجلنة وأهلها بأسلوب االستثناء املنقطع ىف موضعني فقط من  .١
 وىف املوضــعني ، والــسورتان مكيتــان،٢٦:  الواقعــة،٦٢: مــريم:  مهــا،القــرآن الكــريم

 . استثناء للسالم من اللغو
 :  هى، ىف ثالثة مواضع– دون ِذْكِر السالم –ورد َوْصُف اجلنة بانتفاء اللغو عنها  .٢
 : قوله تعاىل �             �                      ) ٢٣: الطور( 

   :قوله تعاىل �        �                                          ) ٣٥: النبأ( 

  : قوله تعاىل �                    �             ) ١١-١٠: الغاشية( 
 . سور مكيةومجيعها 

 :  هى،ُوِصَف املؤمنون باجتناهبم اللغو واإلعراض عنه ىف ثالثة مواضع .٣
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  � : قوله تعاىل �        � ) ٣: املؤمنون( 
  : قوله تعاىل � �                 �  

 )٧٢: الفرقان ( 
 : قوله تعاىل �        � ) ٥٥: القصص( 

 فـإنَّ الـسياق ؛ والثالث مدنى ولكْن له صلة كبرية بـالفرتة املكيـة،واألول والثانى مكيان  
   :ىف ســورة القــصص يبــدأ مــن قولــه تعــاىل             

         �)  ــصص ــر لقــصص ،)٤٤: الق ــك ذك ــان قبــل ذل  وك
 – تعـاىل – ثم قـال اهللا ، ومع قومه، ومع شعيب، ومع فرعون،مع أمه: )(وأخبار موسى 
ــصته ــة ق   :ىف هناي                      

              � ) وقــال العالمــة أبــو ،)٤٣: القــصص 
ائها بعـد إهالكهـم لإلشـعار بمـساس يتوالتعرُض لبيان كون إ: (هـ ىف هذه اآلية٩٨١السعود 

احلاجـة الداعيـة إىل إنـزال القـرآن الكـريم عـىل  متهيدًا ملـا يعقبـه مـن بيـان ،احلاجة الداعية إليه
 وانطـامِس ، فإنَّ إهالك القـرون األوىل مـن موجبـات انـدراس معـامل الـرشائع) (رسول اهللا

 املـستدعيني للتـرشيع ،آثارها وأحكامها املؤديني إىل اختالل نظام العامل وفساد أحـوال األمـم
 ....)اجلديد 

 بيان أنَّ إنـزاِل القـرآن الكـريم أيـضًا واقـٌع ىف زمـان ىف(فلام قررت اآلياُت ذلك رشعت   
 وقد صدر بتحقيق كونـه وحيـًا صـادقًا مـن ،شدة مساس احلاجة إليه واقتضاء احلكمة له البتة

                                                
 .٥/١٢٥: إرشاد العقل السليم) ١(
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ِم عند اهللا  ل مـن األحـوال ال يتـسنى إال باملـشاهدة أو الـتعلُّ  ببيان أنَّ الوقوف عىل ما ُفصِّ
 .) تبنيَّ أنه بوحٍى من عالم الغيوب ال حمالة وحيث انتفى كالمها،ممن شاهدها

قولـه  كـام نفـى ذلـك ىف ، ذاتـه معرفـة أخبـار سـيدنا موسـى)(فالقرآن ينفى عن النبى   
  : تعاىل    �                       

     � ) علم للناس مجيعـًا بـذلك  فال، ِمن علمه بقصص مريم،)٤٤: آل عمران 
 .  وال صدَق فيه، لغو ال طائل منه– بدون وحى – ومن ثم فكلُّ قوٍل فيه ،إال من ِقَبل الوحى

 فُيورد اقرتاَح أهل مكة وتعنَتهم حني طلبوا من ،وأعود إىل سياق سورة القصص املدنية  
   : لة واحدةأن يأتيهم بكتاب مج )(النبى         

                      

          �)  كفٌر : فيه كفران، فاجتمع )٤٨: القصص
 ال يطلبون حقًا وال ، ثم قرر القرآن أهنم يتبعون أهواءهم الزائغة،)(بموسى وكفٌر بمحمد 

كالفريق الذى  فليسوا ، ألن القرآن نزل عليهم بعضه إثر بعض وما تذكروا؛يرجون هدى
م  فأتاهم اهللا أجرهم مرتني بثباهت،آمن من أهل الكتاب بموسى والتوراة وبمحمد والقرآن

 :  وكان من صفاهتم التى هدهتم إىل هذا اإليامن الراسخ،عىل اإليامنني    

                     � 
 وعدُم انسياقهم لألقاويل الباطلة الزائفة وراَء ، فكان ُبْعُدهم عن اللغو)٥٥: القصص (

 . حتصيلهم هلذه املنزلة العظيمة
                                                

 .٥/١٢٦: السابق) ١(
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 وال أود اإلطالـة أكثـر مـن ،ويمىض السياُق ىف ذكر أنواٍع أخرى من التعنـت ألهـل مكـة  
 .  لكن سيأتى عود إىل ذلك ىف السياق،ذلك

 منهـا موضـع سـورة ،ضـعمل َيرد ىف املدنىِّ من القرآن حديٌث عن اللغـو إال ىف ثالثـة موا .٤
 أمــا املوضــعان اآلخــران فــِذْكُر اللغـو فــيهام مغــايٌر ملــا ذكــر ىف املكــى ،القـصص الــسابق

ــٌد بأحكــام اليمــني،املطلــق ــه هنــا مقي ــه تعــاىل، ألن    : وذلــك ىف قول    

      �)  ٨٩:  املائدة ،٢٢٥: البقرة .( 
 كلهـا ، ىف أربعة عـرش موضـعاً ،سالم ألهل اجلنة بغري استثنائه من اللغوورد إثبات ال .٥

 . ٤٤:  واألحزاب٢٤: مكىٌّ إال ما ىف الرعد 
 ومل يـرد ىف املـدنى إال مخـس ،عمومًـا ورد ىف املكـى سـتًا وثالثـني مـرة) الـسالم(كام أن لفـظ 

ىف سـورة ) اللغـو(ىف ، واألمر ىف ذلـك حيتـاج إىل نظـٍر وتتبـٍع قريـٍب ممـا ذكرتـه مرات
 .  وتفصيُل ذلك تعوزه دراسة خاصة،القصص

 :  مها، ىف موضعني،اجتناب اللغو واتباع السالم: جاء َوْصُف املؤمنني بالوصفني معًا  .٦
ـــاىل � ـــه تع   :قول           �،          

 �  ) ٧٢ ،٦٣: الفرقان( 

                                                
، ٣٢: ، النحـل ٤٦: ، احلجـر٢٣: ، إبـراهيم٢٤: ، الرعـد ١٠: ، يـونس٤٦: ، األعـراف ١٢٧: األنعام) ١(

 .٩١: ، الواقعة ٣٤: ، ق ٧٣: ، الزمر ٥٨: ، يس ٤٤: ، األحزاب ٧٥: الفرقان
 . ٤٥٣- ٤٥٢: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: يراجع) ٢(
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  :قولـــــه تعـــــاىل �                   

    � ) ٥٥: القصص.( 
 .  والثانى مدنى،واألول مكى

�������������������������������������
ج النظر فيام تشابه من القرآن مع آية سورة مـريم ىف األلفـاظ عـىل سبق تدوين بعض نتائ  

 وسوف أوجز ىف السطور التالية أيضًا بعـض هـذه النتـائج فـيام خيـص سـياقات ،سبيل اإلجياز
 وهـو اهلـدف – وللتنبيه ، للوصول ىف النهاية إىل رس وفائدة قطع االستثناء،بعض تلك السور

 وهـاهى املعـانى ، الـسالم،اللغـو: ىف ضوء هاتني اللفظتـني إىل دراسة هذه السياقات –البعيد 
 : املتشاهبة

���������������������
وغرابة إنجابـه بعـد شـيخوخته وعقـر  بدأت سورة مريم بذكر قصة زكريا وحييى   
 ثم ذكر أغـرب مـن ذلـك وأعجـب فكانـت ، ثم ختمت هذه القصة بالسالم عىل حييى،امرأته

ـم عيـسى ىف   ثـم ذكـر ،)( ثـم ختمـت أيـضًا بالـسالم عـىل عيـسى ،املهـدقصة مريم وتكلُّ
 وقرر أن هؤالء هـم املـنعم علـيهم هـم وذريـاهتم ،إبراهيم وموسى وإسامعيل وإدريس 

 ثـم خلــف مــن بعـدهم خلــف ســوء أضـاعوا الــصالة واتبعــوا ،الـذين هــداهم اهللا واجتبــاهم
ـن هلـم فال يزالون ىف ُبعد عن ،الشهوات فكان جزاؤهم الغى والضالل  ،اإليامن واهلدى بام ُزيِّ

  ثم استثنى اهللاُ َمْن آمن وعمل صاحلًا فكان جزاؤه اجلنة التى ِمـْن صـفاهتا    

    � . 
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   :، فقالثم ذكر ىف هذه السورة ما يربطها بسبب نزول سورة الكهف    

                             � 
 ،قعت منذ أزمان بعيدةو عن قصص وأخبار عجيبة )( وسؤال قريش للنبى ،)٦٤: مريم(

 فاستمسك الوحُى ، والروح، وذى القرنني، فسألوه عن أهل الكهف،أخربهم هبا اليهود
  :  فأنزل اهللا تعاىل،رحت بذلك قريشزمنًا فف      �  تنبيهًا عىل قصة

قريش واليهود وأنَّ أصل تلك القصة إنام حدثت من أولئك اخللف الذى أضاعوا الصالة 
 . واتبعوا الشهوات

 ، سـألوا عـام سـألوا عنـه وأهنـم إنْ ، الناَس هنا بتامم قدرته وشمول علمـه– تعاىل –فأعلم اهللاُ 
 ولن يعلموه ويقفوا عىل حقيقته إال بوحٍى منه وبـالٍغ ،فإنَّ ىف علم اهللا ما هو أبعد وأغرب منه

ُل األقاويل والتعنُت واللغُو فمّام ال هيدى إىل احلق،من رسوله  .  أما اتباُع الشهوات وتقوُّ
                                                

سبب نزول الكهف أن قريشًا بعثت النرض بن احلارث وعقبة بن أبى معـيط إىل أحبـار اليهـود باملدينـة  ) ١(
إهنم أهل الكتاب األول، وعندهم مـا لـيس عنـدنا مـن سالهم عن حممد وصفا هلم صفته ف: فقالوا هلام

سلوه فإن أخربكم هبن فهـو نبـى مرسـل، وإن : علم األنبياء، فخرجا حتى أتيا املدينة، فسأالهم فقالت
مل يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا ىف الدهر األول ما كان من أمـرهم، فإنـه 

عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغارهبا ما كان بنـاؤه، وسـلوه كان هلم حديث عجيب، وسلوه 
غدًا أخـربكم ومل يقـل إن شـاء اهللا، فاستمـسك : عن الروح، فأقبل النرض وعقبة إىل مكة فسألوه، فقال
إن حممـدًا قـد تركـه رئيـه الـذى كـان يأتيـه مـن : الوحى مخسة عرش يومًا، فأرجف كفار قريش، وقـالوا

: ابـن كثـري: ينظـر. فلام انقـىض األمـد جـاءه الـوحى بجـواب األسـئلة وغريهـا اجلن، فشق ذلك عليه، 
البحـر :  وىف ارتبـاط آيـة سـورة مـريم هبـذا الـسبب ينظـر١٣٥-٧/١٣٤: ، البحر املحيط٧٢-٣/٧١

 .  وغريها٤/٢٤٩: ، إرشاد العقل السليم٤/٥٤٨: ، نظم الدرر٧/٢٨١: املحيط
 . ٧/٢٨١: البحر املحيط: ينظر) ٢(
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 وُذكـر الـسالم ىف ،ثم مضت السورة ىف رسد أقاويل أخـرى مـن اللغـو مـن أهـل الـرشك  
 . السورة أربع مرات

����������������������
سبق أنَّ سورة القصص هى السورُة املدنية الوحيدة التى ُذكر فيها َوْصُف املؤمنني بـأهنم   

 وَتبنيَّ أهنم مؤمنو أهِل الكتاب ، ويقابلون خماطبَة اجلاهلني بالسالم،َيعرضون عن سامع اللغو
ن مـن قـصص ومعـانى سـورة القـصص تلـك األخبـار العجيبـة عـن الذين آمنوا إيامنني، وكا

 كـام ذكـرت الـسورة بعـَض تعنُّـٍت ، إال مـن الـوحى)(سيدنا موسى والتى مل يعلمهـا النبـى 
ــو    : ألهــل مكــة يــدخل ىف اللغ        �،     

              ...� ) ٥٧ ،٤٨: القصص.( 

  :ثم يظهر ىف الـسياق قولـه تعـاىل         � ) كـام ،)٥٨: القـصص 

ــريم ــورة م ــرز ىف س   : ب         �،          

        � ) ٦٣ ،٤٠: مريم.( 
 تنبيهًا ،وبذلك يتداخل احلديُث عن أهل مكة مع الثناء عىل هذا الفريق من أهل الكتاب  

 وهـذه طريقـٌة مـن طرائـق ، واتباَعه يؤدى إىل الضالل،عىل أنَّ اجتناَب اللغو هيدى إىل اإليامن
 ألنَّ اللغو مل يرد ىف املدنى ؛ىف الفرتة املكيةالقرآن حني ُحييل ىف الفرتة املدنية عىل ما نزل وتقرر 

ز ىف القرآن املكـى،باملعنى الذى يصدُّ عن اهلدى إال ىف القصص القـرآُن اليهـوَد  فأحـال ، وتركَّ
اتباعهم  الفتًا هلم إىل أنَّ ،ىف املدينة إىل ما تقرر ىف مكة مع من يشبهوهنم ىف الكفر من املرشكني

هم عن سبيل اهللاللغَو كان سبَب تعنتهم وك ا إْن نأوا عن ذلك فـسوف يكـون ،فرهم وَصدِّ  أمَّ
 . مصريهم وجزاؤهم مثل ما ثبت ملن آمن منهم فُأوتوا أجرهم مرتني
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   : إليامن بموسى ما قررته السورةوكان من اللغو الذى َصدَّ عن ا  

                        

   � ) وهو لغو ألهنم كانوا أعلم الناس بحقائق ، فاهتموه بالسحر،)٣٦: القصص 

    :  ومثُل هذا اللغو صدر من أهل مكة وسجلته السورة أيضاً ،السحر

                       

               � ) ٤٨: القصص .( 
 . ُعه ُيفىض إىل الكفر واتبا، واجتنابه يؤدى إىل اإليامن، واللغو واحد،إذًا فاالفرتاءت واحدة
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سورة الفرقان هى السورة املكية الوحيدة التى ُوصف فيها املؤمنون بأهنم يتسمون   

نرى تشاهبًا  وبالنظر ىف معانيها وسياقاهتا ، وجيتنبون اللغَو وساقَط القول وفضوَله،بالسالم
 ثم تورد بعض ، عن اختاذ الولد والرشيكبتنزيه اهللا فتبدأ ،بينها وبني سورتى مريم والقصص

   مثل،افرتاءات املرشكني ولغَوهم الذى ال حجة له          
                        

           �)  ٥- ٤: الفرقان(،    
                     

                               
             � ) انظر إىل هذا ). ٨- ٧: الفرقان

 اللغو ، التعنت ىف نزول كتاب، الرشيك،اختاذ الولد: التواطؤ عىل اللغو ىف السور الثالث
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    :  ثم تابع َلْغَوُهْم هنا،بالسحر        
        �)  ثم انظر إىل عاقبة اتباع اللغو ،)٢١: الفرقان :    

                             
                 

     �)  ثم انظر هذا اللغَو املامثَل ملا ىف ،)٢٩-٢٧: الفرقان 
   : القصص            � ) ٣٢: الفرقان(، 

 :  ثم يعود إىل َلْغِوهم،ثم يذكر حاَل فريٍق من املكذبني من األمم املاضية      
                       
       � ) ثم تقرر اآليات أنَّ كلَّ ذلك  ،)٤٢-٤١: الفرقان

  :صادٌر عن هوى          � ) فهم ُعبَّاُد أهوائهم،)٤٣: الفرقان ، 
   : ذ اجلهر هباوهم سائرون عىل منهجهم الذى وضعوه ملحاربة الدعوة من

            � ) ثم ُختمت ،)٢٦: فصلت 
فكان أول وصف  ، املخالفني لكل ما عليه الرشُك وأهُله، عباد الرمحن،السورة بفريق املؤمنني

م بعد  هل وكان أول وصف، السالم ومها بسبيل واحدلتواضع وقوال: ُهدوا به إىل الطريق
 فتبنيَّ بذلك  ومها بسبيل واحد أيضاً ، قول الزور ومرورهم باللغو كراماً  هو عدماالستثناء

 ولذلك كان الوصف الوحيد الذى وصفت به الغرفة التى ،أنَّ هذا هو أول السبيُل إىل اهلدى

                                                
 .  حيتاج إىل نظر خاص هو ذكر السالم قبل اللغو ىف الفرقان، وذكر اللغو قبل السالم ىف القصصمما ) ١(
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 فسبحان من هذا دينُه ،)٧٥: الفرقان ( �      :استحقوها أهنم
 .وكالُمه

 ولـن ،تلك أهم السياقات التى ترشدنا إىل فهم بالغة االسـتثناء املنقطـع ىف سـورة مـريم  
 :  وأخلص اآلن إىل،ن املقام هنا ال يتحمل ذلك أل؛طرد ىف رشح سياقات سور أخرىأست

�������������������������
 ممـا ،مما سبق تفصيله يتضح بـروز اللغـو واالفـرتاءات الكاذبـة ىف سـياقات تلـك الـسور  

 ثم رأينـا كيـف ربـط ،جعل هذا العنرص حمورًا أصيًال ونواة تدور حوهلا املعانى ىف تلك السور
 كـام أنـه ربـط بـني سـور أخـرى مثـل سـورة ،هذا العنرص بني سياقات كثرية ىف الـسور الثالثـة

صلة قوية بينها وبـني سـورة مـريم مـن ناحيـة لغـو قـريش وتعنـتهم ىف سـؤاهلم  فثمة ،الكهف
 وسـىلَّ نبيـه ، فبنيَّ اهللاُ هلم أنَّ ىف علمـه مـا هـو أغـرب وأقـدم وأعجـب ممـا سـألوه،)(للنبى 

 ثم ظهر ارتبـاط ،الكريم بأهنم ال يصدرون ىف سؤاهلم إال عن لغو وتعنت ال ُيْرَجى معه هداية
 وأنَّ ُسـُبَل الـصد والبعــد عـن احلـق تبـدأ بــاللغو ،دينـة وتنـزل القــرآن هبـاذلـك بالـدعوة ىف امل

:  مراتب عليا ىف اإليامن بالوصفنيصف املؤمنون الذين بلغوا ولذلك ُو ،واإلرجاف والتزوير
 ، وآخـر ىف املــدنى،موضــع ىف القـرآن املكــى:  ىف موضـعني،اجتنـاب اللغــو والـتحىل بالــسالم

 وأؤكــد عــىل أن ذلــك كــان وصــفًا ملــن بلغــوا مرتبــة عليــا ىف ،بيلإرشــادًا إىل أن هــذا هــو الــس
 وكـان ىف املـدنى ، ألن الوصف ىف املكى كـان لعبـاد الـرمحن؛ وليسوا مطلق مؤمنني،التصديق

 .  فآتاهم اهللا أجرهم مرتني،بكتابني وبرسولني: لقوم آمنوا إيامنني
، فكانـت )١(ليـه القـرآن ىف املـدنى أحـال ع،وملَّا كثر احلديث عن اللغو وذكره رصاحة ىف املكى

تلك اإلشارة واللمحة ىف سورة القصص بتداخل سياق أهل مكـة واحلـديث عـنهم ىف سـياق 
 .  وهذا منهج قرآنى أرى أنه مل يكشف عنه بعد،اليهود

                                                
 .١٢١-١١٨: وليد محودة/ البدل املفرد ىف القرآن الكريم، د: ينظر أمثلة لذلك ىف) ١(
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وإذا كنت أقرر أنَّ اجتناب اللغو هو السبيُل األول إىل معرفة احلق واالهتداء بـه والـدخول ىف 
 والٍغ فاعـٌل ، فلّلغو موضوٌع ومعنـى،نى أعنى كلَّ عنارص اللغو وأساليبه وأهدافه فإن،اإليامن

 ، فال يتبـع معنـاه؛ ومتلٍق له إما أن ُيعمل عقله ىف هذا اللغو فيفضح قائله ومروجه،له ناطٌق به
 ولعل ىف ذلك توجيهًـا لوصـف ،وإما أن يتبع هواه حني يرى فيه شهوته ولذته فيضل ويغوى

   :  بقولــــه تعــــاىل، الــــسياق الــــذى نحــــن بــــصدده مــــن ســــورة مــــريمخلــــف الــــسوء ىف
              � ) ٥٩: مريم .( 

 .  كثرية ىف بيان خماطر اللسان والكالم واللغو)(ولذلك جاءت أحاديث النبى   
 فيهـا مـن تكليـف مبـدؤه اإليـامن الـذى سـبيله اجتنـاب إذا كان هذا هو شأن الـدنيا ومـا  
  :  فــإن قولــه تعــاىل؛اللغــو       �  ــى وارد ىف وصــف اجلنــة الت

 والبـديع أنـه ، فصح إيامهنم وعلت منـزلتهم،يسكنها هؤالء الذين أعرضوا عن كل هذا اللغو
 كـام ، ومعه وصف آخر فقط يقرر رزقهـم الـدائم،الوصف األول الذى وصفت به تلك اجلنة

 إذا كـان هـذا هـو شـأن ،كان الوصف البارز هلم ىف الدنيا ومبعث إيامهنم وسبيل هدايتهم فيها
 وهـو أن اجلـزاء ىف – تتضح به بالغـة هـذا االسـتثناء –دنياهم ووصف جناهتم فثمة أمر آخر 

 ،ة غايـة الظهـور ىف األلفـاظ واملعـانىوقد تظهر هذه اجلنـسي، القرآن دائًام من جنس العمل
 ومما يـدل عـىل حتقـق هـذه القاعـدة هنـا ،وقد ختفى وتدق كام هنا فتحتاج إىل طول تأمل ونظر

ــــه تعــــاىل  : قول               � ) فهــــم ال ،)٦٠: مــــريم 
 مـن اجتنـاب ، وطريقًا إىل كـل طاعـة،بًا لإليامن وأعظمه ما اختذوه سب،يبخسون عمًال عملوه

                                                

 .٦٢٩  ٦٢٨: البدل املفرد ىف القرآن الكريم : تراجع شواهد ذلك وأساليبه ىف ) ١(
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:  فكان جزاؤهم مـن جـنس عملهـم، فجزاهم أجرهم بأحسن ما عملوا،اللغو واتباع السالم
         �. 

 . هذا هو سبب وصف اجلنة هنا هبذا الوصف الذى دارت حوله كثريًا من املعانى  
 ، الـذى هـداهم اهللا بـه إىل كـل خـري،حياهتم عـىل ذلـك املـنهج القـويمفهم أناس عاشوا   

 عـىل ، فتحقـق هلـم ىف اجلنـة مـا ال هينـأون إال بـه،فسعدت به دنياهم ثم سعدوا به ىف أخـراهم
  : غرار قوله تعـاىل     � ) ألن الـنفس تطمـئن إىل مـا تألفـه،)٢٥: البقـرة ، 
 فـأدخلهم جنـة ال لغـو ، ونتيجة صربهم وثبـاهتم، فأراهم اهللا ثمرة غرسهم،هوتنفر مما ال تألف

 ومـن بعــضهم ، ومــن املالئكـة، ويـسمعون فيهـا الــسالم مـن كـل جانــب مـن اهللا تعـاىل،فيهـا
 . البعض

 كـام أن فيـه رس اجلمـع بـني ،هذا هو رسُّ وصف اجلنة هبذا الوصف بالذات ىف هذا املقـام  
 . اللغو والسالم

 ، فهـو متـصل بـام مـر،سالم بأسـلوب االسـتثناء املنقطـعرس اجلمع بني اللغو والأما عن   
ولذلك يضعف فيه عندى ما قرره البالغيون واملفـرسون مـن القـول بـأن فائدتـه التأكيـد عـىل 

 بـل إنـى أرى أن االسـتثناء ، بذلك الطريـق الربهـانى الـذى سـبق رشحـه،عدم سامعهم اللغو
؛ فـال يـتحىل هبـام إال مـن يـرسه اهللا لـه تحىل هبـذين الوصـفنياملنقطع هنا يـشري إىل مـشقة الـ

 تـتجىل هـذه ، ملا يـرد عـىل الطريـق مـن شـبهات وشـهوات، ثم جاهد نفسه وصرب،وهداه إليه

                                                

 :  إىل هـذه املـشقة مـا ىف قولـه تعـاىلمما يرشد) ١(             �  � الرعـد :
الوفـاء : ، فقد جعل السالم حتيتهم وجزاءهم بسبب صربهم مع أنه قد تقدم ذكر أعامل كثـرية  هلـم٢٤

نفاق، درء السيئة باحلـسنة، فأمجـل بالعهد، الوصل، اخلشية، خوف احلساب، الصرب، إقامة الصالة، اإل
 . كل ذلك ىف الصرب، وربام كان أعظم ما ىف درء السيئة باحلسنة، وهو مماثل ملا هنا
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 وعـىل الـرغم مـن ذلـك ُأبـرز ىف ، وهـو لـيس مـن جنـسه،املشقة من استثناء السالم من اللغـو
 فصورة االتصال تـدل عـىل أهنـم حـازوا الـسبق والدرجـة العليـا بـاجلمع بـني ،صورة املتصل

 ، فيقـابلون اللغـو وأهَلـه اجلـاهلني باالجتنـاب والـسالم،األمرين وإن كان ظاهرمها التناقض
 ، ألنَّ عاقبة كـل مـنهام مغـايرة لألخـرى؛وحقيقة االنقطاع تدل عىل ُبعد ما بني اللغو والسالم

 تذكري هلم بأهنم استحقوا هذه املنزلة بسبب ما عـانوه مـن مـشقة ألول فيهواستثناء الثانى من ا
 .  هذا عىل استحضار وصف الدنيا،اجلمع بني الصفتني

 أنَّ ىف إثبات سامع السالم هلم بعد نفـى – عىل استحضار وصف الدنيا أيضًا –وقد يقال   
 حيـث أرادوا –د العناء ىف الدنيا  فاللغُو الذى عانوا من أهله أش؛سامع اللغو حتليًة بعد التخلية

 ولغـو ال حجـة لـه؛ فأعرضـوا ، وادعـاءات باطلـة، بام يبثوه من أقاويل زائفـة،إفساد عقيدهتم
ــب مــنهم جهــادًا طــويًال وصــربًا عظــيامً   ســيام إذا تكــرر اللغــو ،عــنهم ىف هــدوء وســكينة  تطلَّ

م اهللا ىف اجلنـة بالراحـة مـن  كافـأه، فلام ذاقوا ىف الدنيا مرارة اجتنـاب ذلـك،وتعددت أساليبه
 .  فكان ذلك ختلية،سامع أى نوع من اللغو

 ، ومنهاجًـا ىف حيـاهتم،ثم كانت التحليُة ىف إثبـات سـامع الـسالم الـذى كـان شـعارًا هلـم  
 عـىل حييـى – تعـاىل – ذلك السالم الـذى القـاه اهللا ، وُحسن أخالقهم،ونرباسًا لصدق إيامهنم

 ، فشاع السالم قـال الـسورة، عىل أبيه ـ)( وألقاه إبراهيم ، تلك السورة ىف وعيسى 
 فهـم يـسعدون بـذلك الـسالم ،وقد كانوا عىل ذلك النهج مـن الـسالم حتـى مـع أهـل اجلهـل

 ثـم ، فاستحقوا به اجلنان؛ ُهدوا به إىل اإليامن، خلقًا رئيساً – وارتضاه اهللا هلم –الذى ارتضوه 
 .  فكان ذلك حتلية،يمأل عليهم أسامَعهم ىف اجلنةحيبونه وجدوا هذا اخللق الذى 

 وهـو لـيس مـن –ويكون اجلمُع بني األمرين عىل هذا املعنى واستثناُء السالم من اللغـو   
 ُمجعـا هلـم ىف ، وألهنم مجعوا بيـنهام ىف الـدنيا؛ ملا سبق قوله من ُعرس اجلمع بني األمرين؛جنسه

 . واهللا أعلم.  ال تتحقق إال هبذا االستثناء املنقطع وهذه اإلشارات واإلحياءات،اآلخرة
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 :اآلية الثانية
 �             قال تعاىل

 ]٢٦-٢٥: الواقعة  [
�������������������

 ثـم ُخوطـب النـاُس مجيعـًا ،ةُذكر ىف بداية السورة أهواُل يوم القيامة التـى سـتقع ال حمالـ  
 صـنفان مـنهم ىف ، الـسابقون، أصـحاب املـشأمة،أصحاب امليمنـة: بأهنم يومئذ ثالثُة أصناف

 حتى اشتملت ، وقد دارت السورة حول تفصيل جزاء هذه األصناف، وصنف ىف النار،اجلنة
 .خامتتها عىل هذا التقسيم

 ثم ذكرت ،بون من اهللا تعاىلن أهنم مقراوبدأت السورة باحلديث عن السابقني وبي  
 : جزاءهم الذى ُأعدَّ هلم          �        

                     

 �                  

                       

                  

           � ) ٢٦ - ١٢اآليات : الواقعة.( 
 ، الفاكهـة، الكؤوس اململوءة من معني جاريـة ال تنفـد،الرسر: من صنوف النعيم املادى  

     احلور العني،حلم الطري   �)  ثم أعقب هذا النعـيم ،)٢٤: الواقعة 

  املادى بنعمة روحية نفـسية فقـال              
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  � )فهم ال يسمعون ىف جنـاهتم كالمـًا بـاطًال وكـل مـا ال يعتـد بـه ،)٢٦-٢٥: الواقعة 
 .  وما هو إال السالم الذى حييط هبم، وال ُيؤثِّم بعضهم بعضاً ، منهوال فائدة
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            �  اجلملـة مـستأنفة مـسوقة لوصـف اجلنـات التـى
 ؛ن النعـيم وقد ساعد هذا االستئناف عىل تسليط الضوء عىل هذا اللون م،ُجيزى هبا السابقون

   : ىف قولـه �   وقـد جـاء ،إذ مل يدرج ىف عداد ألوان النعـيم املـادى الـسابق

   �ومل ُيذَكر مثل ذلك عقـب هـذا ، وهو مفعول ألجله عقب ذكر النعيم املادى 
 ولعل ىف ذلـك لفتـًا ،عنى وهذا أيضًا مما يساعد عىل تسليط الضوء عىل هذا امل،النعيم الروحى

 ، ألنَّ اجلـزاء مـن جـنس العمـل؛إىل صفة هؤالء السابقني الـذين نـالوا هبـا هـذه املرتبـة العليـا
 . وسيكون هذا مدخًال لفهم بالغة االستثناء املنقطع

 ، ومـا يـورد عـن غـري رويـة وفكـر،وقد سبق بيان معنى اللغو وأنه ساقط القول وباطلـه  
ه السابقون هن هوا عـن سـامع التـأثيم،ا عن سامعه ىف جناهتموقد ُنزِّ ُم بعـضهم ؛ كام ُنزِّ  فـال ُيـَؤثِّ

 .  وال يسمعون ما صفته اللوم واإلنكار،بعضاً 
         �  

 وهـو مـستثنى مـن اللغـو والتـأثيم عـىل سـبيل االسـتثناء ،مصدر كـالقول �  قوله   
 .  وستأتى بالغته،املنقطع

 له وقو    � قال الزجاج: (هـ٧٥٤ قال أبو حيان ،منصوب عىل أحد أربعة أوجه :

ُنــصب بفعــل :  وقيـل،سـالمًا ســالماً : أى يقــول بعـضهم لــبعض �  هـو مــصدر َنـَصَبُه 
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  وقيـل ،اسـلموا سـالماً :  أى قـيال،حمذوف وهو معمول قـيالً   � بـدل مـن   �، 
 .)إال قيًال ساملًا من هذه العيوب:  كأنه قيل،صدرنعت لقيًال بامل: وقيل
وال ريب أنَّ تعدد األعاريب هنا يتفرع عنه تعدُد املعانى التى تثبـت هلـذا الـصنف مزيـدًا   

 . من ألوان التكريم والترشيف والتعظيم ىف هذا اللون املفرد من النعيم وهو السالم
 و    �  بـل ، فلـيس للتأكيـد،عىل شيوع الـسالم بيـنهمالثانى تكرير لألول للداللة 

 فهـم ُمَعظَّمـون ، كـام أنَّ فيـه إشـارة إىل كثـرة املُـَسلِّمني، فهو سالم يتبعه سالم،إلفادة التعاقب
لون من اهللا تعاىل  . ومن بعضهم البعض، ومالئكته،ُمَبجَّ
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ســورة مــريم أنَّ نفــى اللغــو عــن أهــل اجلنــة واســتثناَء الــسالم منــه اســتثناء ســبق ىف آيــة   
 بعـد – وانتهيت فيام سـجلته هنـاك ، ما ورد إال ىف هذين املوضعني من القرآن الكريم،منقطعاً 

 أنَّ هـذا الوصـف املركـب –النظر ىف سـياقات بعـض الـسور التـى ذكـر فيهـا اللغـو والـسالم 
 كـام أنـه ،ال يتحىل به إال أصحاب املنازل الرفيعـة ىف اإليـامن) الماجتناب اللغو والتحىل بالس(

 ومن ثم الحظنا أن الـسياقات كلهـا تـسعى ،كان أوَل الطريق إىل هدايتهم وثباهتم عىل اإليامن
 : منها، عن طريق أساليب خمتلفة،إىل إبراز هذا الوصف سواء ىف الدنيا أو اآلخرة

 وهو ليس مـن جنـسه وال ،و فاستثناء السالم من اللغ،إبرازه ىف صورة االستثناء املنقطع .١
ًة ىف نفـوس النـاظرين واملتـدبرين ىف هـذا الكتـاب الـذى أحكمـت ؛من معينه  ُحيدث ِهزَّ

 .  كام ُحيدث عجبًا يستدعى منه الوقوف والتفكر،آياته

                                                
 .١٠/٨١: البحر املحيط) ١(
 .٢٧/٢٩٧: ، التحرير والتنوير ٩/٧٠: البيضاوى: ينظر) ٢(
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  كـام ورد ىف،َخْتُم صفات مدح املؤمنني الذين بلغوا املنزلة العليا بذلك الوصف املركـب .٢
 : هناية احلديث عن أهل الكتاب الذين آمنـوا فآتـاهم اهللا أجـرهم مـرتني   

                   � ) القــــصص :
٥٥.( 

 فهـو ،)٧٢ ،٦٣: (الفرقـانإبرازه ىف صفات عباد الرمحن ىف آيتني منفـصلتني مـن سـورة  .٣
 . ثم يوصفون برتك اللغو ىف هناية اخلتام) السالم(أول وصف هلم 

إظهار هذا الوصف هنا وشدُّ األنظار إليه بِذْكِره مستقًال قائًام بنفسه عقـب ذكـر صـنوف  .٤
 . النعيم املادى فيام سبقته من آيات
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 وكـذلك األمـر ،ا ما سبق رشحه مفصًال أيضًا ىف سورة مـريم والفرقـان والقـصصوهذ  
 ففى بدايتها إشـارة إىل الـرد عـىل مـن كـذب ، فإن االفرتاء والكذب واللغو حييط بالسورة؛هنا

ــة ــوم القيام  : بي         � )ــة ــن ،)٢ : الواقع ــث م ــار البع ــو ىف إنك ــان اللغ  وك

  :ل والـرد عـىل ذلـك حمـورًا أساسـيًا مـن حمـاور الـسورةأصحاب الشام     

            � ) فتتــصدى الــسورة عــىل ،)٤٧: الواقعــة 

  :  ثـم تنكـر علـيهم كـذهبم،مدار ست وعرشين آية للرد عىل هذا اللغـو واالفـرتاء

       � ) بعاقبـة املكـذبني – كـام بـدئت - ثم تنتهى ،)٨٢: الواقعة   

        �             � ) ــــــة : الواقع

  : فتـذكره مـرتني ىف هـذا الـسياق،سبيح وتركز الـسورة عـىل األمـر بالتـ،)٩٤ – ٩٢  
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      � ) ؛ حثًا عـىل اإلكثـار مـن ذكـر اهللا؛ وختتم به السورة،)٩٦ ،٧٤: الواقعة 
 . أنه الكالم اخلاىل من ذكر اهللا:  ولذلك كان من تعريفات اللغو،ألنه سبيُل اجتناب هذا اللغو
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 فهـذا الوصـف ال ،سبق ىف آية سورة مـريم إيـراُد سـياقاٍت كثـرية تـدل عـىل هـذه الـصلة  
صـف بـه ىف  وُو ، الـرمحن عبـادُ  فوصـف بـه ىف املكـىِّ ،يكون إال ملن بلغ مرتبـة عليـا ىف اإليـامن

لة هنـا أتـمُّ بيانـًا  وهذه الـص، فآتاهم اهللا أجرهم مرتني،املدنى أهل الكتاب الذين آمنوا إيامنني
 وكـذلك ، َيـشهد هلـذا دالالُت اآليـات هنـا،منزلـةىف منزلـٍة ال تقارهبـا لظهور أن السابقني

 : من ذلك ما يأتى،كالُم السادة املفرسين
  :تعريُف املبتدأ واخلـرب ىف قولـه .١    �  يـدل عـىل أهنـم هـم الـذين

 .  ال غريهميستحقون هذا الوصف بالسبق
 فُوصفوا ، للداللة عىل أهنم قوم عرفت حاُهلم وبلغك وصفهم؛اإلخبار عنهم بالوصف .٢

 إذ هـى أقـىص مـا ، بحيث ال يفى به التعبري بعبـارة غـري تلـك الـصفة،بيشء ال ُيكتنه كنهه
 وىف ذلـك إشـارة إىل ، فمن شاء الوصول إىل حقيقة خصاهلم فليتـدبرحاهلم،يسعه التعبري

 .)السابقون(وا غاية الفضل فال يوجد خرب يدل عىل علو مرتبتهم أبلغ من أهنم بلغ
                                                

سـبقوا ىف : ثم وتـواٍن، وقيـلهم الذين سبقوا إىل اإليامن والطاعة عنـد ظهـور احلـق مـن غـري تلعـ: قيل) ١(
هم : السابقون إىل الصلوات اخلمس، وقيل: هم الذين صلوا إىل القبلتني، وقيل: حيازة الفضائل، قيل

 ١٨٧  ٦/١٨٦: ، أبـو الـسعود٤/٢٨٣: ابـن كثـري: ينظـر.. هـم أهـل عليـني : ، وقيلاألنبياء 
 . وغريمها

 . ٧/٤٠٤: نظم الدرر: ينظر) ٢(
 . ٢٧/٢٨٧: ، التحرير والتنوير ٦/٢٣: الكشاف : نظري) ٣(
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 ولقـصد جعـل هـذا الوصـف لقبـًا ، بل أطلق إلفادة العمـوم،)السابقون(مل يذكر متعلق  .٣
 وهـذا رد عـىل مـن قيـدهم ، فهم سابقون ىف كل ميدان تتـسابق إليـه النفـوس الزكيـة؛هلم

 .بوصف معني
 – مـع أهنـم أسـبق األصـناف –حاب امليمنة وأصحاب املشأمة ىف تأخري ذكرهم بعد أص .٤

  قصٌد إىل اقرتان ذكرهم بذكر حماسن أحواهلم
  : خـص التعجيــب والتهويــل لــشأهنم بأســلوب مغــاير للتعجيــب ىف القــسمني اآلخــرين .٥

                        

    � )ــم،)٩-٨: الواقعــة ــل ىف حقه   : فقي    � )ــة : الواقع
 ، وهـو أبلـغ ىف الـسابقني،فخولف ىف أسلوب التعظـيم والتهويـل حلـال املـذكورين) ١٠

 : التعظيم املؤدَّى بقولـه(: هـ٦٨٣يقول ابن املنري  � ينـه، وذلـك أبلـغ مـن قر
 وإنـام حتـري فهـم الـسامع ،أنَّ أمر السابقني وعظمة شأهنم ما ال يكاد خيفى: أنَّ مؤدَّى هذا

  :فيه مشهور، وأما املذكور ىف قوله            �  فإنـه
سط حال الـسابقني  أال ترى كيف سبق ب،تعظيم عىل السامع بام ليس عنده منه علم سابق

 بقولــه       � وبــني ،فجمــع بــني اســم اإلشــارة املــشار بــه إىل معــروف 
  :اإلخبــار عنــه بقولــه    � ولــيس مثــُل هــذا ،معرفًــا بــاأللف والــالم العهديــة 

ٌر بقوله،مذكورًا ىف بسط حال أهل اليمني    : فإنه ُمَصدَّ     �(. 

                                                
 .٢٧/٢٨٧: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٦/١٨٦: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
 .٩/٦٨: حاشية الشهاب: ، وينظر٢٣-٦/٢٢: االنتصاف ) ٣(
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 : ىف قولــه تعــاىل .٦  � فــأرادهم ،داللــة عــىل اصــطفاء اهللا هلــم بــسبب ســبقهم 
 فهـم مقربـون ىف – كـسبقهم املطلـق – ثـم إنـه ُقـْرٌب مطلـق ، أو أنعم عليهم بقربه،لقربه

 . عموم الزمان واملكان
   :االعرتاض بقوله تعاىل .٧  �           � )١٣: الواقعة-

   :بـني مجلــة النعـيم ىف قولــه) ١٤    � ) ومجلــة،)١٢: الواقعـة  :    

     � ) ــه بــصنف الــسابقني (،)١٥: الواقعــة ــصد منــه التنوي  وتفــضيلهم ،يق
 فيـستلزم ذلـك ،هنم ُقـلٌّ مـن ُكْثـر املشعرين بأ، قليل،ثلة: بطريق الكناية عن ذلك بلفظى

 .) ملا عهد ىف العرف من قلة األشياء النفيسة،أهنم صنف عزيز نفيس
                                                

 .٢٧/٢٨٨: ، التحرير والتنوير٧/٤٠٥: نظم الدرر: ينظر) ١(
، أمـا القليـل )(إهنم األمم السالفة من لدن آدم إىل نبينـا : قيل ىف الثلة، ٢٧/٢٨٩: التحرير والتنوير) ٢(

الثلتان مجيعًا من هذه اآلمـة مـن صـدرها ومـن آخرهـا، قـال ابـن : من اآلخرين فمن هذه األمة، وقيل
ابن ) والشك أن أول كل أمة خري من آخرها، فيحتمل أن تعم اآلية مجيع األمم كل أمة بحسبها: (كثري

ــه ٤/٢٨٤: كثــري ــدعوة مــا مل يعان ــا ىف ســبيل ال ــت مــع نبيه ــل أمــة عان ــل ك ــديد، فأوائ ، وهــذا رأى س
اآلخرون، وباجتامع أوائل األمم التى سبقت هذه األمة تكـون الكثـرة هلـا، هـذا وإن كـان اإلطـالق ىف 

، )(السابقني يعكر عىل كثري ممـا يقولـه املفـرسون، ألن اإلطـالق يثبـت سـبقًا حتـى بعـد زمـن النبـى 
ومـا ورد أنـه يكـون ىف » اخلري ّىف وىف أمتى إىل يوم القيامة«:  من قوله)(عليه نفهم ما ورد عن النبى و

األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها، وغـري ذلـك مـن أحاديـث تثبـت دوام اخلـري ىف األمـة، 
هـل مكـة الـذين آمنـوا قبـل وهلذا ال أطمئن إىل تقرير الطاهر بأن السابقني من هذه األمـة يتمثلـون ىف أ
: التحريـر والتنـوير: ينظـر.. اهلجرة ؛ ألن الـسورة مكيـة، فهـذا تقييـد ال يـساعده ظـاهر عمـوم اللفـظ 

 . وغريمها٤/٢٨٤٢٨٥، ابن كثري ٩/٦٣٧٠اجلامع : وتنظر آراء املفرسين ىف. ٢٧/٢٩١
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 ال تكـون إال لقـوم جاهـدوا ،أخلص من هذا كله إىل أنَّ صـفة اجتنـاب اللغـو واتبـاع الـسالم
 .  فخصوا باملنازل الرفيعة ىف الدنيا واآلخرة،أنفسهم أعظم اجلهاد

   : تعاىلونأخذ من قوله      � ) أن تلـك الـصفة ،)٢٤: الواقعـة 
 فهـم الـذين يبـادرون إىل فعـل ، ألن اجلزاء مـن جـنس العمـل؛كانت صفة السابقني  ىف الدنيا

  :  كـــام قـــال تعـــاىل،اخلـــريات        � ) ١٣٣: آل عمـــران(،          
          � ) فمـن : (هــ٧٧٤ يقول احلـافظ ابـن كثـري ،)٢١: احلديد

 فـإن اجلـزاء ؛سابق ىف هذه الدنيا وسبق إىل فعل اخلري كان ىف اآلخرة من السابقني إىل الكرامـة
 .)من جنس العمل

 دل عـىل ،سن والـصفاءوملَّا أبلغ ىف وصف جزائهم باحل: (هـ٨٨٥وقال العالمة البقاعى   
ـــذلك ـــت ك ـــم كان ـــل؛أن أعامهل ـــنس العم ـــن ج ـــزاء م ـــال، ألن اجل    :  فق         

 �(. 
   : وقد أتى قوله     � وسـابقًا عـىل مـا هنـا ،عقب النعيم املادى 

ـق عـىل عـدم ،من النعيم الروحى  وكـأن ىف هـذا ،سـامعهم اللغـو ىف اجلنـة بمثـل هـذا فلم ُيعلَّ
 فــال يمكــن أن يــدرك كنــه نعــيمهم الروحــى ،إشــارة إىل أنــه إن أمكــن إدراك نعــيمهم املــادى

 وينعكس هذا بالرضورة عىل تقرير عرس إدراك ُكنه ،املتمثل ىف عدم سامعهم اللغو إال السالم
 ومن ثم حيـصل أهنـم بلغـوا ،-ذا اجلزاء  والذى بلغوا ونالوا به ه–هذا الوصف هلم ىف الدنيا 

 . ىف ذلك الوصف 

                                                
 .٤/٢٨٣: تفسري ابن كثري) ١(
 .٧/٤٠٨: نظم الدرر) ٢(
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�����������������������
يتضح ويتقرر من كل ما سـبق أن رس االسـتثناء املنقطـع هنـا مثـل مـا قيـل ىف آيـة سـورة   
 ومـن هنـا نـدرك ، أو ذلـك الوصـف املركـب، وهو بيان مشقة التحىل هبذين الوصـفني،مريم

 وقد سبق تفصيل إبراز أسلوب االستثناء املنقطـع هلـذه ،به باحلكم بسبقهمأحقية من وصفوا 
 يصور هذا التنـاقض – وهو ليس من جنسه –أن استثناء السالم من اللغو :  وملخصه،املشقة

 فـصورة االتـصال تـدل عـىل أهنـم اسـتحقوا الـسبق للجمـع بـني ،الـذى يعكـس تلـك املـشقة
د مـا بـني اللغـو والـسالم وصـعوبة مقابلـة الالغـني  وحقيقة االنقطاع تدل عىل بعـ،النقيضني

 .  إال ممن وفقه اهللا لذلك واصطفاه له؛واجلاهلني بالسالم
فاستثناء الثانى من األول عىل سبيل االسـتثناء املنقطـع فيـه تـذكري هلـم بـأهنم نـالوا هـذه   

 . املكانة وهذا النعيم بسبب ما عانوه ىف الدنيا من مشقات اجلمع بينهام
���������������������������������

تـشابه هنـا ىف ثالثـة  ويتمثـل امل،مل أقف عىل أحد ُعنى بأرسار املتشابه ىف هذين املوضعني  
 : أمور
 :  ِذْكُر قوله:األول     � وعدُم ذكره ىف سـورة ،ىف سورة الواقعة وعطُفه عىل اللغو 
 .  هذا ىف جانب املستثنى منه،مريم
 :  قوله تكريرُ :والثانى    � ىف جانب املستثنى ىف سورة الواقعة. 

 ثم إبدال  �   َجْعُل املستثنى :والثالث    � منه ىف سورة الواقعة. 
 :  ومما أراه فيه،مما تفنى ىف بيان أرساره األعامروهذا واهللا   
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 أن إبدال     �  من  �  يضاعف من تكثيـف –ة  ىف سورة الواقع–ثم تكريره 
 ،الـذين هـم ىف أعـىل املراتـب) الـسابقني( مما يتناسب مع منزلـة ؛ىف هذا املقام) السالم(داللة 

ر مع   . ىف هناية السورة) أصحاب اليمني(ولذلك مل ُيكرَّ
 ولعل ىف ذكر      � ىف موضعه مناسبة ملا سـبق ذكـره مـن صـنوف النعـيم املـادى، 

 جـراء حتـريم ، بخالف حال الدنيا الذى ربام حصل فيه ذلك،اجلنة بال تأثيمفهم يتناولونه ىف 
 أو حتليهم بالزهد والورع وغريمهـا مـن األخـالق الرفيعـة التـى ،الرشع لبعض هذه الصنوف

 . واهللا أعلم.  بلغوا به منزلة خاصة،رشعت هلم 

                                                
كنا ندع سبعني بابا من احلالل خمافـة أن نقـع ىف بـاب « : ريق قول أبى بكر الصديق من أدلة هذا الط) ١(

هانى احلـاج، : ، ت١٩٢  ١٨٤: الرسالة القشريية: وشواهد هذا الباب كثرية، ُتراجع ىف. »من احلرام
.  أحـددار. ٢٥٣  ٢٤١: املكتبة التوفيقية بدون، اآلداب الرشعية واملنح املرعية، البـن مفلـح احلنـبىل

 .بدون
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  : قال تعاىل  - ٦
             

              

      � 
 ]٢٣: الشورى  [

�������������������
متعجٌل :  وأن الناس منها فريقان، أن الساعة قريب قيامها– قبل ذلك -كرت اآليات ذ  

 ثم بينت اآليات أن من الناس من ، ومشفق منها إليامنه هبا وعلمه أهنا حق،هبا إلنكاره هلا
 ثم أنكرت عليهم أن يتخذوا رشكاء ، ولكل جزاؤه،ومنهم من يعمل للدنيايعمل لآلخرة 

:  ثم جاء قوله تعاىل، كالرشك وإنكار البعث والعمل للدنيا؛رد ىف رشع اهللايرشعون هلم ما مل ي
                �   

                         

      � )فرتى الظاملني خائفني مما ، مصورًا كأن القيامة قامت،)٢٢: الشورى 
 وهذا هو الفضل الكبري الذى ، وترى املؤمنني ىف روضات اجلنات،قدمته أيدهيم من سيئات

 أن خيرب قومه )( نبيه – تعاىل – ثم أمر اهللا ، وبرشهم به ىف دنياهم،وعدهم به رهبم 
 ولكنه يسأهلم املودة  ىف القرابة التى ،بأنه ال يسأهلم عىل تبليغ الدعوة أجرًا يعود عليه بالنفع

: هـ ىف معنى هذا السؤال٧٧٤ قال ابن كثري ، أو يودوا أهل قرابته، فيودوه لقرابته؛بينه وبينهم
 إن مل تنرصونى فال ،وإنام أطلب منكم أن تكفوا رشكم  عنى وتذرونى أبلغ رساالت ربى(
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 ثم وعدهم عىل ذلك بأن اهللا يضاعف جزاء ،)تؤذونى بام بينى وبينكم من القرابة
 الشكور ملن أطاعه بتوفيقه للثواب والتفضل عليه ، ألنه هو الغفور ملن أذنب؛احلسنات

 .بالزيادة
�������������������������������

      �       �         � 

     � إشارة إىل ما ذكر قبل ذلـك مـن ثـواب املـؤمنني وأهنـم ىف روضـات اجلنـات، 

  :ةـة الـسابقـوهو مؤكـد السـم اإلشـارة ىف اآليـ         �،ك ـ أى أن ذلـ
 .و أيضًا موضع برشى هلم ىف الدنيا وه،سيحصل هلم ىف اجلنة لـالفض
 . هبلغ غايتُ  إيذان ببعد منزلته وأنه ال يُ – مع قرب املشار إليه –وىف بعد اإلشارة   
 : وقوله   �       �  خرب املبتـدأ   �  وفيـه حـذف للجـار والعائـد

ــول ــدير،إىل املوص ــذى يبــرش اهللا:  والتق ــواب ال ــك الث ــادهذل ــه عب ــل، ب ــضعيف ىف الفع              :  والت
    � يفيد التكثري . 

ين    ثـم ىف ،وىف إسناد الفعـل إىل لفـظ اجلاللـة نـوع آخـر مـن التكـريم والتعظـيم للمبـرشَّ
هـ ىف حـذف العائـد ٨٨٥ ورأى البقاعى ،إضافة العباد إليه سبحانه تكريم آخر ال يقادر قدره

                                                
 .١١٢-٤/١١١: تفسري ابن كثري ) ١(
 .٦/١٦: إرشاد العقل السليم : ينظر) ٢(
: ، إرشــاد العقــل الــسليم٩/٣٣٤: ، البحــر املحــيط٨/٣٤٧: ، البيــضاوى٥/٤٠٣: الكــشاف: ينظــر) ٣(

 .٢٥/٨٠: ، التحرير والتنوير٦/١٥
 .٤/٢٧٦: ، زادة٩/٣٣٤: البحر املحيط: ينظر) ٤(
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ينمعنى آخر للتكريم و ين أنَّ مُ فِهـ فقرر أن حذفـه يُ ؛ترشيف املبرشَّ  ، الفعـل واقـع عـىل املبـرشَّ
 .  فصار كأنه مذكور وظاهر ومنظور،واصل إليهم بغري واسطة إليه

 � :وقوله        � عطف بيان لقولـه:    �  فبـني أن
 مـن الطاعـات والقربـات ،بقلبه وعمل بـام يوافـق اإليـامنهذا الوصف ينطبق عىل من صدق 

 . واحلسنات
                 �  
 .  ألنه ليس ىف الكالم السابق ما يتوهم منه أن يكون جوابًا عنه؛هذا استئناف ابتدائى  

 فهــو يفيــد ، نفــى ســؤال األجــر ىف احلــال وىف االســتقبالوالتعبــري باملــضارع املنفــى يــدل عــىل
  والضمري ىف ،الدوام  � ونكـر للتقليـل الـذى يفيـد ،أو القـرآن،يعود عىل تبليغ الدعوة 

 . العدم املفاد من نفى السؤال
 ،واستثناء املودة من األجر استثناء منقطع ألن املودة ىف القربى ليست مـن جـنس اجلـزاء  

 .  وسبب النزول،صيل ذلك مقرتنًا بذكر األقوال ىف املخاطبنيوسيأتى تف
                       �  
 ، ىف التـودد إليـه بـسبب القرابـة والـرحم)(هذا تذييل حيض الناس عـىل دعـوة النبـى   

 . رجاء هدايتهم
 وأصـله مـن ، إذا كان حمتاالً ةرجل قرف:  وهو مأخوذ من قوهلم،ويقرتف بمعنى يكتسب  

 ن خاصًا ــ وقد غلب ىف اكتساب السوء وإن مل يك، وهو حلاؤها،َقَرَف الشجرة إذا قرش ِقْرَفها

                                                
 .٦/٦٢٣: دررنظم ال: يراجع) ١(
 .٢٥/٨١: التحرير والتنوير: ينظر) ٢(
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 . به
 . ومن ثم تتناول مودة ذوى القربى تناوالً أولياً ،ونكرت احلسنة للتعميم  
 رشط والتعبري بنون العظمـة ىف جـواب الـ    �يم العطـاء وصـاحبه ومـن  يفيـد تعظـ

 . يصل إليه
 :  وقولــه،وزيــادة احلــسنى هــى مــضاعفة الثــواب    � جنــاس مــع     � 

 .، فاجلزاء من جنس العملمراعى فيه أصل االشتقاق وهو احلُْسنُ 
 : وقوله          � َّلإلقبـال عـىل اهلـدى  وفيه ترغيب، تعليل مؤكد بإن 

 فال يصدنَّ أحدًا سـيئٌة ، أى لكل الذنوب وإن عظمت"الغفور" جلمعه بني اسم اهللا ،والطاعة
 فهـو ، الذى جيـزى باحلـسنة أضـعافها"الشكور" وبني ،عملها عن اإلقبال عىل فعل احلسنات

 . سبحانه جيازى عىل الدقيقة من اخلري ال يضيع عنده لعامل عمل
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ــه �   : قولــه تعــاىل    ألن املــودة ليــست ؛�  : اســتثناء منقطــع مــن قول
 . أجراً 

                                                
ــر) ١( ــردات: ينظ ــرر٤٠٢: املف ــامع٥/٣٤: ، املح ــل٨/٥٨٤٤: ، اجل ــوير٤/٦٢: ، اجلم ــر والتن : ، التحري

٢٥/٨٤. 
 .٦/١٦: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
 .٢٥/٨٥: التحرير والتنوير: ينظر) ٣(
 .٦/٦٢٥: ، نظم الدرر٥/٣٤: املحرر: ينظر) ٤(
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حتى إن من حكـم باتـصاله كـان يقـصد بـه أنـه ؛ هذا ما عليه مجهور النحاة واملفرسين  
كــون جيـوز أن ي: (هـــ٥٣٨ يقــول الزخمـرشى ،صـار متـصًال بعــد التجـوز والفــرض والتقـدير

 ومل يكـن هـذا أجـرًا ، وهو أن تودوا أهل قرابتـى، أى ال أسألكم أجرًا إال هذا،استثناًء متصالً 
ــه قــرابتهم؛ىف احلقيقــة ــروءة ، ألن قرابت ــة هلــم ىف امل ــت صــلتهم الزم ــون ن وجيــوز أ،فكان  يك

 ولكننى أسألكم أن تودوا قرابتـى الـذين هـم قـرابتكم وال ،ال أسألكم أجرًا قط:  أى،منقطعاً 
دال عـىل أن اعتبـاره لالسـتثناء ) ومل يكن هذا أجرًا ىف احلقيقة: (فقول الزخمرشى)تؤذوهم
هـ ١٢٠٤هـ واجلمل ٩٥٠ ولذلك نظر كل من زادة ،قائم عىل ما بعد التجوز والتقديرمتصًال 

 ومعلـوم أن االســتثناء ىف ،...وال عيـب فـيهم : التـصال االسـتثناء هنـا بقـول النابغــة الـشهري
 منقطعالبيت 
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 ، هبـذا القـول واملخـاطبني بـه)(أورد السادة املفرسون عدة أقوال ىف سبب نزول أمر النبـى 

 وهو ما ، كام تعرضوا حلكم نسخها من عدمه،واختلفوا ىف مكية ومدنية هذه اآلية من السورة
 .فًا من ذلك ىف احلاشية ولكنى أذكر طر،ال يؤثر فيام نحن بسبيله من بالغة هذا االستثناء

                                                
، ١/٣٥٦: ، دراســات ألســلوب القــرآن الكــريم٤/٣٩٨: معــانى القــرآن وإعرابــه للزجــاج:  يراجــع)١(

: ، البحــر املحــيط٨/٣٤٨: ، البيــضاوى٨/٥٨٤١: ، اجلــامع٥/٣٤: ، املحــرر٥/٤٠٤: الكــشاف
، روح ٤/٦٢: ، اجلمل٦/١٦: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٧٦: ، زادة٦/٦٢٤: ، نظم الدرر٩/٣٣٥

 .٢٥/٨٣: حرير والتنوير، الت٢٥/٣١: املعانى
 .٥/٤٠٤: الكشاف ) ٢(
 .٤/٦١: ، اجلمل٤/٢٧٧: زادة: ينظر) ٣(
أترون حممدًا يسأل أجرًا عىل ما يتعاطاه : أنه اجتمع املرشكون ىف جممع هلم فقالوا: قيل ىف سبب النزول) ٤(

 =، هدانا اهللا بكيا رسول اهللا:  بامل مجعوه، وقالوا)(إن األنصال أتوا رسول اهللا : ؟ فنزلت، وقيل
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 ألهنـم ذكـروا هـذا ؛وخالف املفرسين ىف سبب النزول وغريه مل يكن سببًا ىف اخـتالف املعنـى
 ، لكن نشأ تعدد املعنـى مـن عنـارص أخـرى ىف الكـالم نفـسه،اخلالف بمنأى عن تقدير املعنى

 أو ،األقــارب أو ،القرابــة والــرحم: وكوهنــا بمعنــى) القربــى(االخــتالف ىف معنــى تتمثــل ىف 
 وهذا إمجـال للمعـانى ،وكوهنا للسببية أو الظرفية) ىف( ثم االختالف ىف معنى ،التقرب إىل اهللا

 :التى ذكروها
ــى مــنكم فتحفظــونى  .١ ــرًا إال أن تــودونى لقرابت ــبالغ أو القــرآن أج ــألكم عــىل ال ال أس

 .وتعاملونى معاملة الود ال معاملة العداوة
 . وا أهل قرابتىال أسألكم أجرًا إال أن تود .٢
 . وأريد هدايتكم،ال أسألكم أجرًا إال أن تودونى ألنى أقربكم من اهللا تعاىل .٣

                                                                                                                       
وأنت ابن أختنا، وتعروك حقوق ومالك سعة، فاستعن هبذا عىل ما ينوبك، فنزلت اآلية، فرده، =

اخلطاب متوجه إىل قريش حني مجعوا له ماالً وأرادوا أن يرشوه عليهم عىل أن يمسك عن سّب : وقيل
هنم أخواله، أو جلميع اخلطاب إما لقريش أو هلم ولألنصار أل: آهلتهم، فلم يفعل ونزلت، وقيل

اآلية منسوخة، وإنام نزلت بمكة واملرشكون يؤذون رسول اهللا، فنزلت، وأمرهم : العرب، وقال قوم
: اهللا بمودة نبيه، فلام هاجر آوته األنصار ونرصوه، وأراد اهللا أن يلحقه بإخوانه من األنبياء حيث قالوا

           �نزل اهللا تعاىل، فأ :               

             �  فنسخت هبذه اآلية وبغريها، وردَّ عىل ذلك بأنه ليس
.. وأهل بيته منسوخ إن التقرب إىل اهللا بطاعته ومودة نبيه : بالقوى، وكفى قبحًا بقول من يقول

: ، ابن كثري٥٨٤٢-٨/٥٨٤١: ، اجلامع٣٤-٥/٣٣: ، املحرر٤٠٥-٥/٤٠٤: الكشاف: يراجع
 .٨/٣٤٨: ، حاشية الشهاب٩/٣٣٤: ، البحر املحيط٤/١١٢

، التحرير ٦١-٤/٦٠: ، اجلمل٦/١٦: ، أبو السعود٢٧٧  ٤/٢٧٦: زادة: ما سبق ومعه: ينظر) ١(
 .٢٥/٨٢: والتنوير



 

 - ١٥١٦ -

 . ال أسألكم أجرًا إال أن تتوددوا إىل اهللا بالتقرب إليه .٤
 .تكماال أسألكم أجرًا إال أن يتودد بعضكم إىل بعض وتصلوا قراب .٥

 وقد حكـم ،ب القرآنى املعجزهذه هى كل املعانى التى كشف عنها املفرسون هلذا الرتكي  
وعـىل كـل قـول  (،هـ ىف هناية رسده هلذه األقوال بأن الصواب أن اآلية حمكمـة٥٤٦ابن عطية 

 .)فاالستثناء منقطع
 ألنـه ال ؛ وكل معنى من املعانى املذكورة ال يدخل ىف جنس األجر،إذًا فاالستثناء منقطع  

حظ أن كل معنى من هذه املعانى يتصل بـالنبى  ولكن املال،)(يعود بالنفع املادى عىل النبى 
)(يتقربـوا  ألهنم لـن ؛ أو من ناحية تقرهبم إىل اهللا تعاىل، سواء من ناحية رمحهم وقرابتهم به

 .)(إىل اهللا حق التقرب إالباتباعهم النبى 
����������������������������������������

عنـى الـذى تعـدد تبعًـا لعـدة عنـارص ىف كانت عناية املفرسين هنا موجهـة نحـو تأويـل امل  
 وشغلوا عن ، وأنه استثناء ليس من األول، وأنه بمعنى لكن، فاكتفوا ببيان انقطاعه،الرتكيب

 واألحاديـث الـواردة ىف حـب آل بيـت ، والنـسخ،بالغته بأمور أخرى تتصل بأسباب النزول
:  قـال،هــ٨٨٥ام البقـاعى  إال اإلمـ، بالغـة هـذا االسـتثناءيتعرض أحد لبيان ومل ،)(النبى 

وعرب ىف املنقطع بأداة االستثناء إعراقًا ىف النفى باإلعالم بأنه ال َيـستثنى أجـرًا أصـًال إال هـذه (
ر أحٌد أهنا تكون أجراً ،املودة  . ) إْن َقدَّ
والبقاعى ىف هذا التوجيه مل يتجاوز االستدالل الربهانى ىف بـاب تأكيـد الـيشء بـام يـشبه   
 فلـم يتجـاوز ذلـك الغـرض العـام إىل ، فهى كدعوى الـيشء ببينـة،يقة منطقية وهى طر،ضده

 . إبراز خصوصيات املقام
                                                

 .٥/٣٤: وجيزاملحرر ال) ١(
 .٦/٦٢٤: نظم الدرر) ٢(
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 فإنـه قـد ؛وعىل الرغم مـن عـدم نـص املفـرسين عـىل رس بالغـى لالسـتثناء املنقطـع هنـا  
 بحمـد – وهـى نـصوص تـدعم ،يوقف عندهم عىل معان تتصل بالرس البالغى الـذى أذكـره

 . الغة هذا األسلوب ما أثبته ىف ب–اهللا 
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 أن االنقطاع هنا يؤكد ىف البداية عىل ما قرره العلامء وهـو املبالغـة ىف – واهللا أعلم –أرى   
 فقـد قـال تعـاىل ، وهذا شأن مجيع األنبياء قبله، سؤال األجر عىل تبليغ الدعوة)(نفى النبى 

   :ىف شـــأن نـــوح وهـــود وصـــالح ولـــوط وشـــعيب           

          �) ـــشعراء ـــرر )١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: ال ـــام ق ، ك

  : فقـــــال)(ذلـــــك ىف شـــــأن نبينـــــا حممـــــد    �             

  � )٨٦: ص( ،                  � 
 .  وغري ذلك آيات كثرية ىف حق نبينا ومجيع األنبياء،)٩٠: األنعام(

 ألن مجيـع الرسـل ؛أجـراً  ليست – بكل تأويالهتا –فاالنقطاع يصور أن املودة ىف القربى   
 .  وردت ىف سور مكية،من الالفت أن مجيع آيات نفى األجر عن الرسل و،منزهون عن ذلك
 فإن جمئ االسـتثناء املنقطـع – وهو األمر اخلطري – أما عن صورة االتصال ،هذا عن االنقطاع

واعتبارهـا ىف الظـاهر مـن ) األجـر(مـن ) املـودة(هنا عىل صورة املتـصل يـشري إىل أن اسـتثناء 
 ألهنـم إذا ؛)(ًا فإن نفعه وحاصله يعود عليهم ال عىل النبـى  إىل أن ذلك إن كان أجر؛جنسه

 فلــيس بطــن مــن – مــن رمحهــم )( والنبــى – أرحــامهم وأحــسنوا إىلتــوددوا إىل قرابــاهتم 
 فيـسمعون ، وخيالطونـه، فإهنم ال ريب سـيتوددون إليـه–بطوهنم إال وله فيهم نسب أو صهر 
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 فكـان ، فيقبلـون عـىل اإليـامن واهلدايـة،ه ويعلمـون رشعـه ومنهاجـ، ويتدبرون قرآنـه،دعوته
 .  وهذا ما ال يتحقق بغري االستثناء املنقطع،أجره عود النفع عليهم

  :يشهد لذلك قول اهللا تعاىل               � )وأبـني ،)٤٧: سبأ 

 : ىف الشهادة ملا قررته قوله تعـاىل                  

      � ) ( فأجره ،)٥٧: الفرقان(ولن يـصلوا إىل ذلـك ، هو إيامهنم وهدايتهم 
 ،وبالغته مثـل بالغـة هـذا املوضـع ، واالستثناء منقطع هنا كذلك،)(إال باتباع سبيل النبى 

 . ولكن السياق له خصائص أخرى
هـ مـا يفيـد عـود النفـع علـيهم مـن املـودة، ولكـن مـن ناحيـة ١٠٦٩ أثبت الشهاب وقد  

الزمـة هلـم ] يعنـى املـودة[أو ألهنـا : ( فقـال ىف بيـان قطـع االسـتثناء،أخرى ال تتصل بـام قلتـه
 ، فقـد كـان العـرب يتفـاخرون بـصلة الـرحم) فنفعها عائد علـيهم،لتمدحهم بصلة الرحم

 . ذلك يكون نفعه عائدًا عليهم لتفاخرهم به )(فحني يطلب منهم النبى 
وإنـام : (هــ١٣٩٣ ومما يؤكد مذهبى ىف بالغـة هـذا االسـتثناء قـول الطـاهر ابـن عاشـور  

 إذ تلـني بتلـك ،سأهلم املودة ألن معاملتهم إياه معاملة املـودة معينـة عـىل نـرش دعـوة اإلسـالم
 ،وة اإلسـالم عـىل وجـه أكمـل فيـتمكن مـن تبليـغ دعـ، فيرتكون مقاومتـه،املعاملة شكيمتهم

 .بل كان نفعًا هلم:  أى))( ال نفع فيه لنفس النبى ،فصارت هذه املودة غرضًا دينياً 

                                                
 .٨/٣٤٨: حاشية الشهاب ) ١(
 .٢٥/٨٣: التحرير والتنوير) ٢(
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إذا سبق أن جمئ االستثناء املنقطـع عـىل صـورة املتـصل فيـه إشـارة إىل أن النفـع واألجـر   

 : اطــًا بــني داللــة االقــرتاف واحلــسنة الــواردين ىف قولــه فــإننى أرى ارتب؛يعــود علــيهم  

             � وبني هذا التوجيه البالغى لقطع االستثناء . 
، ومل يرد مع احلـسنة ىف القـرآن )االقرتاف ىف اإلساءة أكثر استعامالً (يتمثل ذلك ىف أن   

 .  ووردت احلسنة فيه نكرة،ملوضعالكريم إال ىف هذا ا
َفَجْعُل احلسنة معمولًة لالقـرتاف فيـه داللـة عـىل قلـة اخلـري الـصادر مـن القـوم وغرابتـه   

   ولـذلك نكـرت، بل وندرتـه،عليهم    �وُعـربِّ بالفعـل     �  للداللـة عـىل أن
ل وتكلُّف ال يناسب طبيعتهم  الغليظـة التـى اعتـادت الـرشَّ صدور اخلري منهم يكون عن تعمُّ

 . واملكابرة واحلجاج
وعىل الرغم من صـدور احلـسنة مـن مثـل هـذه النفـوس ُجيـَزى صـاحُبها بأضـعاف مـن   

 . اإلحسان من ِقبل اهللا تعاىل
 فيعود ذلك بالتقرير عـىل مـا سـبق بـه توجيـه ، واجلزاء غري معتاد،إذن فالفعل غري معتاد  

  بــار  فيتقــرر اعت،االســتثناء املنقطــع    �  ًفيــصح اســتثناؤه منــه رغــم ،أجــرا 
 – والتـى ُوعـد بمـضاعفة اجلـزاء عليهـا – وتكون تلك احلسنة الغريبـة عـىل طبـاعهم ،غرابته

 ، وتتبـُني بالغـة االسـتثناء املنقطـع، وبـذلك يتحقـق َعـْوُد النفـع علـيهم،متمثلًة ىف تلك املودة
 . ظ والرتاكيب ىف اآليةوتتالحم دالالت األلفا

                                                
 .٤٠٢: املفردات) ١(
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    ويشد ُعوَدهـا جعـل الفاصـلةى هذه الدالالت يسقومما      � ففيـه 
 ،ترغيب للقوم ىف اإلقدام عىل حتصيل ذلك بذكر ما يناسب ما يامنع بيـنهم وبـني هـذا اإلقـدام

 أن ذلـك كلـه فأكـد) (النبى (وهو ثقلهم باألوزار والذنوب خاصة ىف حق صاحب القربى 
 . مغفور هلم ومستور عليهم

 وهـو ، زيـادة ىف الرتغيـب وحثًـا عـىل اإلقـدام،ثم أتبعه بالشكور الذى يضاعف الثواب  
 . من قبيل التحلية بعد التخلية
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             : قال تعاىل- ٧

 ]٢١-١٩: الليل [  �    
�������������������

 – تعـاىل – وقـد أقـسم اهللا ،)(نزلت هذه السورة الكريمة ىف سيدنا أبى بكر الـصديق   
بــني اإليــامن والكفــر والــرب والفجــور : ىف بــدايتها أن أعــامل النــاس خمتلفــة وكــذلك جــزاؤهم

 وصـدق ، واتقى اهللا ،ما من أنفق ماله ىف سبيل اهللا فأ، واجلنة والنار،والطاعة والعصيان
 واسـتغنى ، وأمـا مـن بخـل باملـه، فسوف هيديه اهللا إىل أسباب اخلري والصالح،بثوابه وجزائه

 فـسوف هييئـه اهللا ، وكـذب بـام عنـد اهللا، أو اسـتغنى بـشهوات الـدنيا،عـام عنـد اهللا وزهـد فيـه
ة ذلك ماله الذى بخـل بـه حـني يمـوت ويـرتدى  ولن يمنعه من معاين،ألسباب الرش واهلالك

 ، ثم خلصت اآليات إىل املوازنة بني حالتى عظيم من املرشكني وعظيم من املـؤمنني،ىف جهنم
  :، فقـال تعـاىلفبولغ ىف صفتيهام املتناقضتني          

    �             �   �   � 
 واألتقى هو أبو بكـر وكـل مـن ، واألشقى هو أبو جهل أو أمية بن خلف،)١٨-١٤: الليل (

 يطلب بذلك أن يكـون ، إلنفاقه املال ىف سبيل اهللا؛ فوصفه اهللا بأنه بعيد عن النار،عمل بعمله
ابتغـاء  بل هو مبتـدئ ، فال يتصدق ليجاَزى عىل نعمة، وال يطلب رياًء وال سمعة، عندهزاكياً 

 . فوعده اهللا عىل ذلك بالثواب الذى يرضيه ويقر عينه،وجه اهللا تعاىل

                                                
، ويدخل ىف )( وغريه، واملفرسون جممعون عىل نزول اآليات ىف أبى بكر ٦/٣٨٨: الكشاف: ينظر) ١(

 .الثواب من عمل عمله ؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
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����������������������� 
  : قوله تعاىل    � استثناء منقطع من قوله :   �مرضـات اهللا ألن ابتغاء  ؛

 إنـام ،أنـه اليتـصدق ليجـازى عـىل نعمـة:  واملعنـى،ليس من جنس النعمة التى جيـاَزى عليهـا
 . يبتغى وجه ربه األعىل

 ؛ ألن ابتغـاء وجـه اهللا تعـاىل؛وهذا االستثناء من الرضب الذى ال يمكن اتصاله بـام قبلـه  
 . ليس من جنس النعم املكافأة

 :  قال،هـ٨٨٥ناء املنقطع هنا إال اإلمام البقاعى ومل يتحدث ىف بالغة االستث  
 ،وعرب عن املنقطع بأداة املتصل لإلشارة إىل أن االبتغاء املذكور كأنه نعمة ممن آتاه املـال(  

 وقـد آل ، كـان الـسبب ىف ذلـك اإليتـاء بغايـة الرتغيـب– وهو تطلب رضا اهللا –ألن االبتغاء 
 وأعطتـه مـن ، مع ما أومأْت إليـه مـن الرتغيـب–ألنيقة األمر هبذه العبارة الرشيقة واإلشارة ا

 .)إنه ال نعمى عليك ألحد ىف ذلك إال اهللا:  إىل أن املعنى–التحبيب 
يقرر اإلمام البقاعى ىف هذا النص أن رس التعبري عن املنقطع بـصورة املتـصل هـو التنبيـه   

 هـى نعمـة مـن ؛اله وتزكيـة نفـسه ىف إنفاق م)(إىل أن هذه النية العالية السامية من أبى بكر 

                                                
: ، البيضاوى٣١/٢٠٦: ، مفاتيح الغيب٦/٣٨٨: ، الكشاف٥/٤٩٢: املحرر الوجيز: يراجع) ١(

، إرشاد العقل ٦/٥٣٦: ، الدر املصون٨/٤٥٠: ، نظم الدرر١٠/٤٩٤: ، البحر املحيط٩/٥٠٨
، رشح املفصل ٣٠/٣٩١: ، التحرير والتنوير٤/٥٤٨: ، اجلمل٤/٦٦٨: ، زادة٦/٤٣٧: السليم

 .١/٣٣٦: دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ١/٨٠: البن يعيش
 بالرفع عىل لغة متيم، فيكون عىل "إال ابتغاءُ ": ، وقرأ حييى بن وثاب٣٦١: االستغناء للقراىف: ينظر) ٢(

 .١٠/٤٩٤: ، البحر املحيط٦/٣٨٨: الكشاف: ينظر . "نعمة"البدل من موضع
 .٨/٤٥٠: نظم الدرر) ٣(
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ديق املـال ىف ؛ جمـازاة ذلـك– تعـاىل – اهللا  مـن فاسـتحق،اهللا الذى أنعم عليه باملـال  فـأنق الـصِّ
 . سبيل اهللا

ديق نعمـة مـن شـأهنا أن جيزيـه عليهـا    وهبذا الفهم يتقرر أيضًا أن لـيس ألحـد عنـد الـصِّ
 – وهذا مفهوم من اإلغراق ىف النفـى –  فلم يكن ألحد عند أبى بكر نعمة دنيوية؛ويكافئه هبا
 نعمـة )( وإنـام كـان للنبـى ،بل كان أبو بكر هو الذى ينفـق عـىل رسـول اهللا) (وال للنبى 

ـَزى لقولـه تعـاىل،اهلداية واإلرشـاد إىل الـدين   :  إال أن هـذه نعمـة ال ُجتْ    

    � )وبـذلك تعـني ، بـل نعمـة جتـزى، ليس مطلق النعمة واملذكور هنا،)٥٧: الفرقان 
 ألن األمة أمجعت عىل أن أبا بكر هو أفـضل ؛ كام قال عامة املفرسين،أن اآلية نازلة ىف أبى بكر
 .-)( بعد النبى –اخللق وأكرمهم وأتقاهم 

 وأرى أن االنقطـــاع وعـــدم دخـــول املـــستثنى              � جـــنس ىف 

 املستثنى منه     �  واعتبار هذه اآلية من الرضب الثـانى لالسـتثناء املنقطـع الـذى
 أرى أن ذلك يفيد التأكيد عىل عـدم ؛ال يمكن فيه تقدير دخول املستثنى ىف جنس املستثنى منه

يق وبني،)(إنعام أحٍد من اخللق عىل أبى بكر  دِّ  .  نعيم اخللق فهناك انقطاع تام بني الصِّ
 مـن ، وما يوحيه من اعتبار ابتغاء وجه اهللا تعاىل،أما إتيان االستثناء عىل صورة االتصال  

 إىل أنـه إشـارة إىل أنَّ ذلـك – كـام مـر – فأفاد منه البقـاعى ؛جنس النعمة التى تستحق املجازاة
 .  اإليتاء ألن االبتغاء كان سببًا ىف ذلك؛االبتغاء صار كأنه نعمة ممن آتاه املال

                                                
 .  وغريمها٤/٥٤٨: ، اجلمل٤/٦٦٨: زادة: يراجع) ١(
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 :  يؤيــدها مـا ورد ىف الــسورة مـن قولــه تعــاىل،وهـى إشــارة لطيفـة ودقيقــة       

    � )يرشـده اهللا إىل أسـباب ،طـى واتقـى وصـدق باحلـسنىع وهو الـذى أ،)٧: الليل 
ذلك  وكـ، وتكون الطاعة أيرس األمور عليه،اخلري والصالح وهييئه هلا حتى يسهل عليه فعلها

  : قولـه تعـاىل               � )فــاهللا ،)١٣-١٢: الليـل 
 وهـو َمـْن يملـك التـرصَف الكـىلَّ ىف الـدنيا ،هو الذى يبني طريق اهلدى وما يـؤدى إليـه 

 ويوفـق مـن ،شاء ويعاقب من يـ، ويثيب من يشاء، فيعطى من يشاء ويمنع من يشاء،واآلخرة
 . فأنعم عىل أبى بكر هبذه النعمة،يشاء إىل ذروة املقاصد وأنبل النيات وأعظمها

 : وكذلك قوله تعاىل        � ) فحكـم لـه بأنـه أتقـى األمـة ،)١٧: الليـل 
 اثنـني  فكان ثانى، وسبقه إىل اإلسالم واخلري والرب مشتهر، وال ريب ففضائله كثرية،وأفضلها

 .  فبرشه اهللا ببعده عن النار،)( وكان اخلليفة األول بعد رسول اهللا ،ىف الغار
 : وكذلك قوله تعاىل   �   �   � )فوصفه بجملـة الـصلة ،)١٨: الليل 

  ناهيك عام ىف إضافة املال إليه من زيـادة املـدح،والتى تدل عىل شهرة املوصوف هبذا الوصف
 :  ثـم مـا ىف إبـدال قولـه،والثناء والداللة عىل عظيم العطاء وعدم شح النفس  � مـن:   

    � فيتأكـد أن إيتـاء مالـه منبعـٌث مـن طلـب زكـاة نفـسه ،والبدل هـو املقـصود بـاحلكم 
 . وتطهريها من عالئق الدنيا وُدنوِّ مقاصدها

  : السابقة وما فيها من مثل) الشمس( سورة وانظر إىل إطاللة تلك املعانى وغريها عىل  
                      

    �) وما فيها من مثل ،)الضحى(وكذلك عىل سورة  ،)١٠-٧: الشمس 
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  :قوله تعاىل                  � 

  :  وقوله،)٥-٤: الضحى (        � ) وكذلك سورة ،)١١: الضحى 

    :وما فيها من مثل قوله تعاىل) الليل(وهى تسبق ىف النزول سورة ) األعىل(

       �      �       � )وقوله ،)٣-١: األعىل 

:  لنبيه       � )وقوله تعاىل،)٨: األعىل             

                             � 
 ). ١٨-١٤: األعىل(

 ، ولـو َرشحـُت ذلـك لطـال بنـا املقـام،فليتدبر هذا من أراد أن تسمَو غايته وتنبـَل مآرُبـه  
 ،تزكيـة الـنفس والـسمو هبـا: ولكنى أشري إىل ما ىف تلك اآليـات والـسور املتقاربـة مـن معنـى

 وقيل ىف صـفة أبـى ،َوُوِصَف اهللا فيها باألعىل) األعىل(السورة تسمى  ف،وطلب معاىل األمور
خريية اآلخرة وبقاؤهـا وهـو :  ويصب ىف هذا املعنى معنى،بكر هنا أنه يبتغى وجه ربه األعىل

 .  فلتكن نيات املرء ومقاصده عىل قدر هذا،ما يقتىض استحضار نيات تناسب هذا املعنى
 مـع فـارق مـا بيـنهام ، وعىل صـاحبه أبـى بكـر،)( النبى النعمة عىل: ثم انظر إىل معنى  

 . والذى تربزه فوارق األسلوب
 الذى َأبـرز هـذه النعمـة التـى أنعـم اهللا هبـا ،كل هذا وكثري غريه يتفتق من قطع االستثناء  

 ، ولكنه يتناول أبا بكر تناوالً أولياً ، فالعربة بعموم اللفظ، وكل من عمل عمَله–عىل أبى بكر 
  إهنا نعمة –مجاع أنَّ اآليات قد نزلت فيه لإل           �. 
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 وهـو لفـت – والذى يراِعى عموم اللفظ –إذن َفِرسُّ قطع االستثناء وجميُئه عىل صورة املتصل 
إذا  سـيام ، يراعوه ويقصدوه بطـاعتهمنوما يستأهل أالناس إىل ما ينبغى أن ُتبنى عليه أعامُهلم 

 فـأراد اهللا ، فكانت من أوائـل مـا نـزل،هى السورة الثامنة ىف النزول) الليل(الحظنا أن سورة 
 حتـى ، ويعلمهـم هـذه النيـة ىف بدايـة إيامهنـم، أن يغـرس ىف املـسلمني هـذا الغـرس– تعاىل –

 .  وتثمر ما ُيْرَجى منها ىف الدنيا واآلخرة،تصلح أعامهلم
  إبـراز هـذه النيـة ،ومما يساعد ىف حصول هذا الغـرض             �  ىف

وى بـام ُحيَـسُّ وُيـْدَرُك نـ وتقريب املع، ألنه قرن بالنعمة املكاَفأة؛صورة األمر املادى املحسوس
 .  سيام ىف مرحلة بداية الدعوة،أليُق بمقام التعليم

 : وقوله تعاىل    � املعنـى مـن املـضاف إليـه عنـه ظـرف مكـان اسـتعمل ىف متكـن 
 . كتمكن الكائن ىف املكان القريب

  : وقوله    � ملراعـاة ،إنه جاء مضارعًا مبنيًا للمفعـول:  وقد قالوا،وصف للنعمة 
 . أو جيزيه إياها،جيزهيا إياه:  والتقدير،الفواصل

ام يتجـدد مـن اسـتقبال وأرى فوق ذلك أن املضارع يفيد نفى جـزاء النعمـة ىف املـال وفـي  
 .  ثم إن ىف حذف مفعوليه تسليطًا للضوء عىل الفعل املنفى بنفى النعمة املوجبة له،الزمان

 وعدم وقوعهام عـىل أبـى ، لعدم وجودمها ىف الواقع؛وبناؤه للمفعول فيه طىٌّ للنعمة وفاعلها
ن مراعـاة الفواصـل مـن  وأيـ، فجاء التعبري مطابقًا لـذلك، فام من ُمنعم عليه إال اهللا)(بكر 

  !؟هذا وغريه
                                                

 . ٣٠/٣٩١: التحرير والتنوير: ينظر) ١(
 .٤/٥٤٨: ، اجلمل١٠/٤٩٤: البحر املحيط: ينظر) ٢(
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  : وقوله        � سوف يعطيه اهللا ىف اجلنة ما يرضـاه وتقـرُّ بـه عينـه: معناه، 
  إذ، وهو وعٌد له بنيل ما يبتغيه عىل أكمل الوجـوه وأمجلهـا،فيعطيه أضعاَف ما أنفقه ىف سبيله

 . الصفات وهو وعد أيضًا لكل من اتصف هبذه،به يتحقق الرضا
  :وهو تتميم لقوله       � ) حيـث أفـاد نجاتـه مـن النـار،)١٧: الليل ، 

 والـالُم جـواُب ، لتحقيـق الوعـد ىف املـستقبل"سـوف" و،فتمم هنا بذكر ما أعد له من النعيم
موعـود  فقـد ُوِعـَد أبـو بكـر بمثـل ، وهذا غاية التكـريمقسم مضمر أى باهللا لسوف يرىض

  : ىف قولــه)(النبــى         � ) مــع احتفــاظ )٥: الــضحى ،
  .التغيري األخري بخصائص مقام النبوة

                                                
 .٤/٥٤٨: ، اجلمل٤/٥٢١: ، ابن كثري١٠/٧١٧٩: اجلامع للقرطبى : ينظر) ١(
 .٤/٥٤٨: ، اجلمل٦/٣٤٨: ، إرشاد العقل السليم٣٠/٣٩٢: التحرير والتنوير: ينظر) ٢(
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  :   قال اهللا تعاىل-٨
                 

  �                                                                                          ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[ 

٩-             

                          

   �                                                                                                            ]٣٧: سبأ[ 

١٠ -       �              

     �                                             ]٤٠ - ٣٨: الصافات[ 

١١ -                       

     �                                      ]٧٤ – ٧٢: الصافات[ 

١٢ -                            

          �          
 ]١٦٠ – ١٥٨: الصافات  [  

١٣ -                      

       �               
 ]٦٧ – ٦٦: الزخرف[



 

 - ١٥٢٩ -

١٤ -                       

              �     
 ]٤٢ – ٤٠: الدخان [

١٥ -           �  
 ]٣٩ – ٣٨: املدثر[

١٦ -             

  �        �    
 ]٦ - ٤: التني [  

 ،يكـون واحـداً  يكاد  ألن ماءها؛ ثم يفرق بينها ىف التحليل،ومجعت بني هذه اآليات هنا  
 فُيسَتثنون مما شاع أنه أصل عـام ىف قـانون ،يد فضل وتكريم وترشيف للمؤمننيمزفهى تثبت 

 وملجيئــه عــىل صــورة االتــصال ، فيكــون لالنقطــاع أرسار ودالئــل،الــدنيا أو أحكــام اآلخــرة
ل ذلك ىف دراسـة ،ات تتوارى ىف الرتكيب ويكشف عنها السياقإحياءات وإشار  وسوف أفصِّ

 .  العون والسداد– تعاىل – وأسأل اهللا ،كل آية عىل حدة
 



 

 - ١٥٣٠ -

   : قال تعاىل  ٨                   
          �                                                    ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[ 

�������������������
 وبعـد ، عبادة األصـنام عـىل قومـه)(وردت هذه اآليات عقب إنكار سيدنا إبراهيم   

ه  أن يغفر له ويلحق– تعاىل – ثم دعا اهللا ، أثنى عىل اهللا تعاىل بام هو أهله،أن سفههم ووبخهم
 أال خيزيـه يـوم – تعـاىل – مـا ورد هنـا مـن سـؤال اهللا ، وكان من مجلة هذا الـدعاء،بالصاحلني

 إال أن يأتى املرء بقلٍب خالص مـن الـشك ، فال ينفع املال وال البنون وال غريمها،ُيْبَعُث العباد
 . والرشك

����������������������������
  :قولــه تعــاىل           � اســتثناء منقطــع مــن فاعــل    �  وهــو
   : قوله  �وهذا عـىل تقـدير ، ألن سالمة القلب ليس من جنس املال والبنني؛ 

 أتـى اهللا بقلـب سـليم ِمـن إال حـال َمـنْ :  أى،وهـو احلـال– كام قرر الزخمـرشى –مضاف 
 . آفات الكفر واملعاىص

 ال تتحـصل بجعـل االسـتثناء متـصًال ،ل فوائد أخرى مـن األسـلوبوهذا التقدير حيُصِّ   
 كـأن ،)لكـن( وال تتحصل أيضًا باقتصار التقدير عىل ،)أحداً ( املقدر بـ�  من مفعول 

، فيكون النظر موجهًا إىل الفعـل وهـو لكن من أتى اهللا بقلب سليم تنفعه سالمة قلبه: يقال
 . النفع وعدم النفع فحسب

                                                
 .٤/٣٩٩: الكشاف : ينظر) ١(
، ٥/٢٧٨: ، الدر املصون٨/١٦٨: ، البحر املحيط٧/١٩٣: ، البيضاوى٤/٣٩٩: الكشاف: ينظر) ٢(

 .١٩/١٠١: ، روح املعانى٣/٢٨٤: ، اجلمل٥/٣٧١: نظم الدرر
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 الـذى ال تنفـك ، ألهنام ال يراعيان ظاهر أسلوب االسـتثناء؛ست مع هذين التقديرينول  
، وذلـك ىف مجيـع صـور هــ٦٨٤ كام قـرر القـراىف ،عن اإلخراج املحقق أو املتوهم» إال«فيه 

ىف كـل موضـع عـىل » إال«واعلـم أنَّ : (هــ٣١٦ وهذا مـا يؤيـده قـول ابـن الـرساج ،االستثناء
 .) وأهنا البد أن خترج بعضًا من كل،ءمعناها ىف االستثنا

 ،معنـى خفـىٌّ  يتأتى من هذا االرتبـاط ،فالبد إذًا من مالحظة ارتباط بني طرىف االستثناء  
 ال أْن ُيْلَغـى هـذا االرتبـاط ،توارى خلف صـورة االتـصال الـذى ورد فيـه االسـتثناء املنقطـع

 .به تنفعهإال من كان ذا قلب سليم فإن سالمة قل:  فيقال،بالكلية
هــ يـدافع عـن مـذهب ١٠٦٩ هـو مـا جعـل الـشهاب ،واحلفاُظ عىل هذه املعانى اخلفيـة  

 وفنـدها ، فـأورد االعرتاضـات،هـ ىف جواز جعل االستثناء منقطعًا ىف اآليات٥٣٨الزخمرشى 
 يـستقيم ،ولكـن مـن أتـى اهللا بقلـب سـليم يـسلم أو ينتفـع:  بأنه لو قدر مثالً عوقد من: (بقوله

ال  �   وأجـاب عنـه ىف الكـشف بـأن املـراد أنـه عـىل تقـدير االسـتثناء مــن ،ضاً املعنـى أيـ
 وليس مـن ، وما ذكره املانع استدراك من جمموع اجلملة إىل مجلة أخرى،يتحصل املعنى بدونه

ه بعـض رشاح الكـشاف وتبعـه ،ه وملا مل يكن مناسبًا للمقام مل يلتفت إلي،املبحث ىف يشء  وردَّ
بل دليله ظاهر؛ ألن املستثنى البد مـن دخولـه ىف :  قلت،ى بأنه دعوى بال دليلالفاضل املحش

 وهـو غـري ، بخـالف االسـتدراك الـرصف، ولو مل يقدر مل يكن كـذلك،املستثنى منه ولو تومهاً 
 وهـو ظــاهر ، ال مطلـق النفـع، ىف النفـع وعدمـه ألن املـراد بيـان حـال املـال والبنـني؛مناسـب

 .)فتأمل

                                                
 .١٧٨: االستغناء: ينظر) ١(
 .١/٢٩١: األصول) ٢(
 .٧/١٩٤: حاشية الشهاب) ٣(
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 تلـك اخلـصوصية ،اعى خصوصية أسـلوب االسـتثناء وعطـاءات انقطاعـهفالشهاب ير  
 ناهيـك عـن كـون االسـتدراك ،»إال«موضـع » لكـن« بوضع ،التى يلغيها االستدراك الرصف

 إذ املـراد بيـان حـال املـال والبنـني ىف النفـع ؛يأخذ السياق إىل دالالت أخرى بعيدة عن أصـله
 . ال وسالمة القلب ال مطلق النفع الذى يتوزع بني امل،وعدمه

، فـذكروه ىف مقدمـة الوجـوه التـى وقد استظهر كثـري مـن العلـامء قطـع االسـتثناء هنـا  
 بـل شـغلوا بتفـسري معنـى ، لكنهم مل يثبتوا رسًا بالغيًا هلذا االستثناء املنقطع،أجازوها ىف اآلية

 .القلب السليم
 عىل هذا البون الشاسع بني سالمة  أنَّ االنقطاع ىف االستثناء يدل– واهللا أعلم –وأرى   

 فليس األول من ، وبني زينة احلياة الدنيا املمثَّلة ىف املال والبنني،القلب من الرشك والنفاق
 هو – تعاىل – وقد تظاهرت النصوص عىل أنَّ األصل ىف نيل ثواب اهللا ،جنس الثانى

  : عاىل ومن شواهد ذلك قوله ت،اإلخالص وسالمة القلب من الرشك والنفاق

                          

 � ) ( ومن السنة قول النبى ،)٤٦: الكهف(» وال إىل إن اهللا ال ينظر إىل صوركم 
 فحقق انقطاع االستثناء هذه الداللة من أنَّ ،» ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكمأجسادكم

 . العربة باإليامن وصالح األعامل ال بكثرة املال ووفرة البنني

                                                
، دراسات ألسلوب ٣/٢٨٤: ، اجلمل٨/١٦٨: حيط، البحر امل٣٨٦  ٣٨٥: االستغناء: ينظر) ١(

 .  وغريها٣٤٣-١/٣٤٢: القرآن
القلب اخلاىل عن البدعة املطمئن إىل : هو القلب اخلالص من الشك والرشك، وقيل: أصح ما قيل فيه) ٢(

: الكشاف: ينظر. سليم من آفة املال والبنني، أو الذى يلقى ربه وليس ىف قلبه يشء غريه : السنة، وقيل
 . وغريها٤٨٣١-٧/٤٨٣٠: ، اجلامع٤/٢٣٥: ، املحرر الوجيز٤/٤٠٠
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 عـىل أصـحاب – تعـاىل –أما جمُئ هذا االستثناء عىل صورة املتصل فريشد إىل فـضل اهللا   
وع نفـع  فيثبـت هلـم نـ، فيغدق عليهم الثواب والنعيم من حيث ال يتوقعـون،القلوب السليمة

 ومن ناحية أوالدهم الذين ربـوهم عـىل ،وتكريم من جهة أمواهلم التى أنفقوها ىف وجوه الرب
 ففضًال عن كوهنم من عمل آبـائهم الـذى ال ،التقوى والصالح فكانوا خري خلف خلري سلف

ما يفعله الولـد الـصالح مـن حـسنات أن فإن النصوص تثبت » وولد صالح يدعو له«: ينقطع
 ومـن هنـا نفهـم مجـع اهللا املـؤمنني مـع ، ألن الولـد بـضعة أبيـه ومـن كـسبه؛أبـواهيثاب عليهـا 

 ألنَّ ىف ذلــك إدخـاالً للــرسور والراحــة ؛أزواجهـم وأبنــائهم وأحبـائهم ىف روضــات اجلنـات
ــه تعــاىل،واألنــس والبهجــة عــىل نفوســهم  :  مــن ذلــك قول           

               �) ٢٣: الرعــــد(،           
                   �) ـــس  ،)٥٦- ٥٥: ي

               � ) ومـــــن ،)٦٧: الزخـــــرف 
ــه تعــاىل  �  :البــنيِّ ىف ذلــك قول                      

                      � )ــور  فــتالحظ ،)٢١: الط
مـستأنف مـسوق  �  �:  فريد من مجلـة املـؤمنني ألن قولـهونمط أهنم رضب آخر بدايةً 

   : لبيان حال طائفة من أهل اجلنة إثر بيان حال الكـل ىف قولـه تعـاىل     
 � )م الـذين اتبعــتهم  وهــ، فهـم طائفــة أخـرى هلـم شــأن آخـر ىف اجلـزاء،)١٧: الطـور

 فكان أول جزائهم إحلاق ذرياهتم هبم ىف الدرجة وإن مل يبلغوا مبلـغ اآلبـاء ،ذريتهم ىف اإليامن
 ، فيلحـق املقـرص باملحـسن، ليتم الرسور وتكمـل النعمـة، تفضًال من اهللا وإحساناً ،ىف اإليامن

 . وال ينقص املحسن من أجره شيئاً 
                                                

-٦/١٤٥: ، إرشاد العقل السليم٥٧٢-٩/٥٧٠: ، البحر املحيط٦٢٧  ٥/٦٢٦: الكشاف: ينظر) ١(
١٤٦. 
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:  قـال)(بن جبـري عـن ابـن عبـاس أن رسـول اهللا روى سعيد : (هـ٧٥٤قال أبو حيان   
 ثــم قــرأ ،إن اهللا لريفــع ذريــة املــؤمن معــه ىف درجتــه وإن كــان مل يبلغهــا بعملــه ليقــر هبــا عينــه«

 : ، وانظر إىل حمادثتهم ىف اجلنة بام استأهلوا به هذا الفضل)»اآلية      

      �) فلم تلههم أهلوهم وأوالدهم والدنيا كلها عـن طاعـة ،)٢٦: الطور 
 وانظر بعد ذلك إىل تعقيب اهللا هذا اجلـزاء ، بل كان حاهلم اإلشفاق واخلوف من اهللا تعاىل،اهللا

 : بقوله          �  وما فيه من إشـارة إىل مـا قررتـه مـن أن الولـد كـسب
 وإن مل يبلغ مبلـغ أبيـه ، برشط اإليامن والصالح،نه ىف اآلخرة كام كان ىف الدنيا فتقر به عي،أبيه

 .  فتحصيل أصل اإليامن هو الرشط،ىف اإليامن
 انظــر ثــم ارجـع البــرص كــرتني وثالثًـا إىل هــذا التعقيــب : أقـول           

 �  وال ُيَظـنُّ ،هم عىل أصـل القاعـدة العامـة ُيثبت أهنم هبذا جمزيون بكسب– تعاىل –فاهللا 
 .أنه ِزيَد ىف هذا اجلزاء بعمل أوالدهم

 ىف حني أنَّ األصل العام أنَّ هذين األمـرين ال ،من هنا ينتفع هؤالء األبرار بامهلم وبنيهم  
 . ينفعان أحدًا يوم اجلزاء إال َمْن زاده اهللا فضًال ورشفاً 

ـد ، بأصـل انقطاعـه وصـورة اتـصاله، هنا بني املتناقضنيوهبذا َمجََع االستثناُء املنقطعُ     فأكَّ
 وهذا مـا ال ، وأشار إىل استثناء أهل الفضل من ذوى القلوب السليمة اخلالصة،األصل العام

 . يكون بغري هذا األسلوب
ُه ما ورد منه ىف  : وبمثل هذا التوجيه البالغى لالستثناء املنقطع ُيَوجَّ

                                                
 .٦٢٧-٥/٦٢٦: البن حجر هبامش الكشاف) ختريج الكشاف(، وخترجيه ىف ٩/٥٧٠: البحر املحيط) ١(
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ـــال تعـــاىل   ٩            : ق

                  

 ]٣٧: سبأ [                                                                                                        � 
 وهنـاك املـال ، فهنـا األمـوال واألوالد،فاملعنى واحد ىف اآليتني، وإن اختلفـت األلفـاظ

   وهنـــا،والبنـــون      �  وهنـــاك         

   �، وهنـــــا            �، وهنـــــاك           

 �ومها بمعنى واحد ألن القلب السليم ُفرسِّ بقلب املؤمن اخلالص من الرشك  . 
واآلية واردة هنا ىف معرض الرد عىل الذين ادعوا أن كثرة األموال واألوالد تقرب من   

 وكانت هذه عادة املرتفني مع ، وتكربوا عىل األنبياء، فصدوا عن الدين،اهللا ومتنع من عذابه
 فكانت قلوهبم ،فال مأرب هلم فيها بخالف الفقراء ، ملا شغلوا به من زخرفة الدنيا؛الرسل

 مما ُمنى به من قومه )( فكانت اآليات تسلية للنبى ، ولذلك هم أتباع األنبياء،أقرب للخري
   :ريش من الكفر واالفتخار باألموال واألوالدق             

                        

                             

   �)  بأن إحسان اهللا إليهم بالرزق دليل  فلام احتجوا،)٣٦ – ٣٤: سبأ 
 أمر ، كام أن حرمان الفقراء التابعني للرسل دليل عىل هواهنم عنده سبحانه،عىل رضاه عنهم

                                                
 . ٨/٥٥٣: البحر املحيط: ينظر) ١(
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 ، أن خيربهم بأنَّ بسط الرزق وَقْدره ال يرتبط بقضية اإليامن والكفر)(ىل نبيه اهللا تعا
 – فإن اهللا ، وليست األموال وال األوالد هى التى تقرب العباد من رهبم،والرضا والسخط

ُب إليه باإليامن وصالح األعامل ثم ينفع املرَء ما بذله من مال ىف وجوه اخلري–تعاىل   ، إنام ُيتقرَّ
 . ا أنجبه من ولد صالح أرشده إىل اهلدىوم

  : فقوله تعاىل      �  استثناء منقطع من مفعول   �  إذا كان اخلطـاب
 .  وليس املؤمنون من جنس الكافرين،للكفرة كام هو ظاهر السياق

 : ويكون منقطعًا أيضًا إذا جعل املستثنى منه قولـه        �  الخـتالف
 . اجلنس أيضاً 

 منهــا أنــه حــني اســتثنى ، ولكــن فيــه إشــارات خاصــة– كــسابقه –ورس هــذا االســتثناء   
 املؤمنون من ضمري الكافرين ىف   � ففريـق ،دل عىل بعد ما بني الفريقني ىف االعتقاد 

 املؤمنون فيوقنون بأن تفاوت منازل العبـاد  أما،الكافرين يعتقد أهنم املقربون ملاهلم وأوالدهم
 فأبرز انقطـاُع االسـتثناء بـدءًا هـذا التبـايَن بـني ؛عند رهبم يكون بقدر اإليامن وصالح األعامل

 .  وفيه تبشري للمؤمنني بخروجهم من معتقد هذا الفريق،الطائفتني
وأوالدهم الصاحلني ثم ُتثبت صورُة االتصال فضَل اهللا عىل املؤمنني بانتفاعهم بأمواهلم   

 فأبرز االنقطاُع أنَّ نيل هذا الفضل ما كان إال بعد انقطاعهم من الكفـر ،ىف القرب منه سبحانه
 . وأهله وعمله ومعتقده

                                                
: ، بدائع الفوائد٨/٥٥٤: ، البحر املحيط٧/٥٥٣: ، البيضاوى٤/٤٢٢: املحرر الوجيز: ينظر) ١(

، ٧/٥٥٣: ، الشهاب١٥/٥٢٤: ، حاشية القونوى٤/٩٣: ، زادة٦/١٨٦: ، نظم الدرر٣/٥٧١
، دراسات ٢١٦-٢٢/٢١٥: ، التحرير والتنوير١٤٩-٢٢/١٤٨: ، روح املعانى٣/٤٧٦: اجلمل

 . ١/٣٣٧: كريمألسلوب القرآن ال
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والذى يدل عليـه هـو أنَّ : ( ىف قولههـ٦٢٦وبعد هذا البيان ُأثبت خمالفتى لإلمام الرازى   
ُب منـه فكيـف،لد ُيشغل عن اهللا فُيبعد عنـهلواملال وا  ، والعمـُل الـصالح إقبـال عـىل اهللا، ُيقـرِّ

 .) وَمْن طلب ِمن اهللا شيئًا حصل، وَمْن توجه إىل اهللا وصل،واشتغال باهللا
 فـيام )( فسياق اآليـات ىف تـسلية النبـى ، من اآلية معنى ال تدل عليهنبطوهو هبذا يست  

 ،فـني مـع األنبيـاء الـسابقني كـشأن املرت،بـأمواهلم وأوالدهـممنى به من قريش من افتخارهم 
 فجـاءت ، واعتقـدوا أهنـم املكرمـون عنـد اهللا ملـاهلم،حيث فتنهم املال وصدهم عن اإلسـالم

 فُيبعـدان ، ال للداللة عىل أنَّ املاَل والولـد ُيـشغل عـن اهللا،اآليات ترد هذا االعتقاد وتصححه
ه الولـُد إىل طاعـة ، سبيل اهللا ىف بل إنَّ الصحيح أنَّ املال إذا ُأنفق،املؤمَن عن التقرب إليه  وُوجِّ

 وهـذا مـا عليـه مجهـور ، كان ذلك من أعظم القربـات والعبـادات– بعد حتصيل اإليامن –اهللا 
ل الغنـى عـىل : (هــ٦٧١ حتى قـال القرطبـى ،املفرسين ىف اآلية وهبـذه اآليـة اسـتدل َمـْن َفـضَّ

 .)يًا آتاه اهللا أجره مرتني هبذه اآليةإنَّ املؤمن إذا كان غنيًا تق:  وقال حممد بن كعب،الفقر
ــيم    ــن الق ــام اب ــه ٧٥١وأجــاز اإلم ـــ أن يكــون املــستثنى من ــال واألوالد(ه ــون ،)امل  ويك

 لـيس داخـًال ىف األمـوال ،فمـن آمـن: ( قـال،االستثناء منقطعًا أيضًا ومل يذكر غري هـذا الـرأى
 أخرب أنَّ أموال العبـاد وأوالدهـم  ألنه تعاىل؛ ولكنه من الكالم املحمول عىل املعنى،واألوالد

 فاسـتثنى مـنهم مـن آمـن ، وذلك يتضمن أنَّ أرباهبا ليسوا هم من املقربني إليـه،ال تقرهبم إليه
 أو مل ، سـواء كـان لـه مـال وولـد، أى ال قريب عنده إال َمْن آمن وعمل صاحلاً ،وعمل صاحلاً 

 وأثبـت قـرهبم ،ه بـأمواهلم وأوالدهـم فإنه تعاىل قرب الناس إلي، واالنقطاع فيه أظهر،يكن له

                                                
 .٢٥/٢٦٣: مفاتيح الغيب) ١(
 .٨/٥٣٨٨: اجلامع) ٢(
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ههنــا أظهــر مــن تقــدير االتــصال ىف هــذا » لكــن« فتقــدير ،عنــده بــإيامهنم وعملهــم الــصالح
 . )االستثناء

إمكان تقدير دخـول املـستثنى ىف : وأود أن أنبه أوالً إىل أنَّ ابن القيم يعنى باالتصال هنا   
 .  به االتصال الذى يطابق االنقطاع فال يعنى،املستثنى منه ىف االستثناء املنقطع

وهبـذا خيـرج مـن » إال«ووضـعها موضـع » لكن«فلام أعيا ابَن القيم تقديُر االتصال قّدر   
 . حرج القول بتقريب املال والولد إىل اهللا

 وأرى أنَّه ما أوقعه ىف هذا احلرج إال اعتبار املخاطـب ىف     � هـم مجيـَع النـاس، 
ألنه تعاىل أخرب أن أموال العبـاد وأوالدهـم ال تقـرهبم : ( يظهر هذا ىف قوله،رهممؤمنهم وكاف

 . فأطلق املراد بالعباد) إليه
 وتربيـة ،ثم إنه وقع ىف حمظـور آخـر وهـو عـدم التنبيـه عـىل اعتبـار إنفـاق املـال ىف اخلـري  

ى ترفـع التـ مـن أعـامل املـؤمن الـصاحلة ،األوالد عىل الصالح والتقـوى وترشـيحهم للطاعـة
أى ال : ( فحكـم بغـري ذلـك ىف قولـه،درجاته وتزيد حسناته ومن ثم تزيـد قربـه مـن اهللا تعـاىل

والـصحيح أنَّ )  أو مل يكـن، سـواء كـان لـه مـال وولـد،قريب عنده إال من آمن وعمل صاحلاً 
ــامن أصــًال  ــى –اإلي ــه– وهــو قلب ــه أهل ــع ، يتفــاوت في ــاألعامل الظــاهرة التــى ترف ــا ب  فــام بالن

 ، ثـم ال يبخـل بـه، ومن بني هذه األعامل املشاق التى يلقاها املؤمن ىف كـسب مالـه،تالدرجا
 حتـى ، ومنها املـشاق ىف تربيـة الولـد وتعليمـه وإرشـاده إىل طريـق اهلـدى،فينفقه ىف سبيل اهللا

 هـل كـل هـذا لـيس لـه جـزاء عنـد اهللا ،والده ىف سـبيل الـدين وإعـالء كلمـة اهللايكمل رسالة 
  ؟ خال منهامفيستوى مع َمنْ 

                                                
 .٣/٥٧١: بدائع الفوائد) ١(
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 عـىل ،عـىل حـذف مـضاف) األمـوال واألوالد(وقد جعل البعض االستثناء متصًال من   
 بعد ما فيه من تأويل وتقـدير خيـل بلفـظ القـرآن – وهو ،إال أموال من آمن وأوالده: تقدير

  ينقص فائـدة عظيمـة السـتثناء وإخـراج –    � مـن ضـمري الكفـرة ىف    � 
 . وهو استثناء وإخراج يثلج صدور أهل اليقني واحلب اإلهلى الصاىف

 ،»إال«موضـع » لكـن«وبعد هذا التقريـر يتبـني ضـعف تقـدير االسـتثناء بمجـرد وضـع   
ال تنفـك » إال«؛ ألنـه يراعـى أن لكن من آمن وعمل صـاحلًا فإيامنـه وعملـه يقربانـه: فيقال

 . مما يوفر مزيدًا من اإلشارات والدالالت ،أبدًا عن اإلخراج املحقق أو املتوهم
�������������������������������������

١٠             

 ]٤٠-٣٨: الصافات [                                          �      
 : املعنى والسياق

 ثم هددهم ، فحكى اهللا قوهلم وافرتاءهم،هذه اآليات ىف معرض إنكار املرشكني للبعث  
 مـن فأخذ كلٌّ ، وال ناَرص هلم، وقد ُحرشوا للسؤال،وتوعدهم فصور القيامة بأهواهلا أمامهم

أهنم مـشرتكون ىف العـذاب لكفـرهم  فحكـم اهللاُ بـ،الرؤساء واألتباع ُيلقـى اللـوم عـىل اآلخـر
 فكـان العـذاب األلـيم ، مزيدًا من اإلشارات والـدالالتواستكبارهم واستهزائهم بالرسول 

الـذين أخلـصهم لطاعتـه مـن هـذا  عبـاَده – تعـاىل – ثـم اسـتثنى اهللاُ ،جزاًء هلم بـسوء أعامهلـم
 . اجلزاء

                                                
 .٤/٩٣: ، زادة٦/١٨٦: نظم الدرر: يراجع) ١(
 .٥٥٥  ٨/٥٥٤: البحر املحيط: ينظر) ٢(
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��������������������������������
  : قولـــه تعـــاىل        � اســـتثناء منقطـــع مـــن الـــضمري ىف قولـــه :             

   � عــىل أن يكــون الــضمري للكفــرة ىف قولــه: أوهلــام: عــىل اعتبــارين :   �، 
ــنس ــدخلون ىف اجل ــصون ال ي ــاد اهللا املخل ــه فعب ــانيهام،وعلي ــع :  وث ــضمري جلمي ــون ال أن يك

 ون اسـتثناء  فيك،املكلفني   � فيكـون ، فـإنَّ ثـواهبم مـضاعف،عنـه باعتبـار املامثلـة 
:  وعىل ذلك يكـون قولـه تعـاىل،االنقطاع مراعيًا بقية اآلية التى تقرر االختالف ىف نوع اجلزاء

            � )مستأنفًا لبيان حال عباد اهللا،)٤١: الصافات  . 
 ملـا فيــه مــن تفكيــك ،االتــصال مـع عمــوم الــضمري بعيــدٌ (هـــ أنَّ ١٠٦٩ الــشهاب وقـرر  

 ألنَّ عدم جزائهم بمثـل العمـل بمعنـى الزيـادة واملـضاعفة أبعـد ؛ وحيتاج إىل تكلف،الضامئر
 .)وأبعد
       : هـــ٥٣٨ فقـال الزخمـرشى ،هنـا» إال«موضـع » لكــن«واكتفـى بعـُض املفـرسين بوضـع   

)     � ومل يكمل التقدير) عىل االستثناء املنقطع،لكن عباد اهللاو  . 
 ثم اسـتثنى ،واكتساهبمثم أعلمهم أن ذلك جزاء هلم بأعامهلم : (هـ٥٤٦وقال ابن عطية   

 وظـاهر كالمـه ) وهم املؤمنون الذين أخلـصهم اهللا تعـاىل لنفـسه،استثناء منقطعاً عباد اهللا 
 ضمري : أن املستثنى منه  � لكنه حترج ىف التقدير. 

                                                
 .٨/٧٢: البيضاوى: ينظر) ١(
 .٨/٧٢: حاشية الشهاب) ٢(
 .٥/٢٠٨: الكشاف) ٣(
 . ٤/٤٧١: املحرر الوجيز) ٤(
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 إذ هو ثمـرة عملكـم ،وما ترون إال جزاء مثل عملكم: (هـ بقوله٧٥٤واكتفى أبو حيان   
...      � ذكر شـيئًا مـن ، ملَّا ذكر شيئًا من أحوال الكفار وعذاهبم،استثناء منقطع 

 .)أحوال املؤمنني ونعيمهم
 ومــا بيــنهام اعــرتاض يفيــد ،� �  مــن ضــمري وجعلــه الــبعُض اســتثناء منقطعــاً   

 ال مـن جهـة غـريهم ، ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إال من جهـتهم،إىل حتقيق احلقمسارعة (
 .)أصالً 
هـو : وقيـل: ( قـال،هــ اسـتثناًء منقطعـًا ممـن يـذوق العـذاب٦٧١وهكذا قدره القرطبى   

ئقو العـذاب، لكـن عبـاد اهللا املخلـصني ال يـذوقون استثناء منقطع، أى إنكم أهيا املجرمون ذا
 .)العذاب

 هـــ عــىل جعلـه منقطعــًا مــن ضــمري ٩٨٢واعـرتض أبــو الــسعود     �  عــىل جعــل

 وَجْعُله استثناء من ضمري : ( قال،اخلطاب للكفرة  �  ـَزْوَن عىل معنى أنَّ الكفـرة ال ُجيْ
 ، مما ال وجه له أصالً ؛املخلصني فإهنم ُجيزون أضعافًا مضاعفة دون عباد اهللا ،إال بقدر أعامهلم

 السيام جعله استثناء متصًال بتعميم اخلطاب ىف   �فإنه ليس ىف حيـز ؛ جلميع املكلفني 
 لكـن عبـاد اهللا املخلـصني املوحـدين ليـسوا ،إنكم لذائقون العذاب األليم:  فاملعنى،االحتامل

 .)كذلك
                                                

 .١٠٠-٩/٩٩: البحر املحيط) ١(
 . ٥/٣٢٤: إرشاد العقل السليم) ٢(
 .٨/٥٥٢٠: اجلامع) ٣(
 .٥/٣٢٤: إرشاد العقل السليم) ٤(
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 :  هى،اضًا عىل رأى أبى السعود ىف عدة نقاطوُأسجل اعرت  
هـ وجعل املـستثنى ٩٥٠ ارتضاه الشيخ زادة ،هذا التقدير الذى مل يرتضه ومل َيَر له وجهاً  .١

 منه ضمري   � وما جتزون أهيـا الكفـرة إال : كأنه قيل: ( وقال،عىل خطاب الكفرة
ــم ىف ــاثًال لعملك ــزاء مم ــدارج ــيئًا ك، املق ــه س ــل وىف كون ــصني ،العم ــاد اهللا املخل ــن عب  لك

 تفضًال منه تعاىل عليهم، فاستثناؤهم من ،املوحدين فإن جزاءهم يضاعف أضعافًا كثرية
 .) وأن جزاء املوحد يضاعف،املرشكني باعتبار أن جزاءهم مماثًال لعملهم

ــل    ــة اجلم ــضاه العالم ــذلك ارت ـــ١٢٠٤وك ــن ،ه ــده منقطعًــا م   فع   �ــال :  وق
 وأما عباد اهللا املخلصون فإهنم جيـزون أضـعافًا ،عنى أن الكفرة ال جيزون إال بقدر أعامهلموامل(

 .)مضاعفة
 فيحذف تعليق أبى السعود عليه بأنـه ، لكنه يرتضيه،والعجيب أنه ينقله عن أبى السعود  

 . مما ال وجه له
 مما لـيس ،اد اهللا ونفيه عن عب،وإثبات ذوق العذاب للكفرة» لكن« االقتصار عىل تقدير  .٢

 مفهومـًا مـن أسـاليب قرآنيـة ، فضًال عن كونه أمـرًا ثابتـًا مقـررًا معلومـاً ،فيه عظيم معنى
 . كثرية أوضح من هذا األسلوب الدقيق

   :هــــ قولـــه تعـــاىل٩٨٢اعتبـــار أبـــى الـــسعود  .٣        � 
 كــى ال يقــع املــستثنى منــه ىف مجلــة ،ا الوجــه هــو مــا جعلــه يستنــرص لــدفع هــذ،اعرتاضــاً 

 أثبـت هلـم ، والفائدة التى أثبتها لالعرتاض تتحقـق بـام قبـل ذلـك مـن آيـات،االعرتاض
                                                

 .١٥٣-٤/١٥٢: حاشية زادة) ١(
 .٣/٥٣٥: حاشية اجلمل) ٢(
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         :  وإدراُكهــم ألحقيــتهم بالعــذاب، واالستــسالمُ ، وعــدُم التنــارص،فيهــا دخــول اجلحــيم
             � )ــصافات ــفهم بــاإلجرام،)٣١: ال  ، ثــم وص

كــل هــذا يــضع ىف ...  بالــشعر والــسحر )( وتــذكريهم بوصــفهم النبــى ،واالســتكبار
 فال يمنـع االعـرتاض هنـا جعـل االسـتثناء مـن ؛خاطرهم أهنم ال جرم هالكون بأعامهلم

 ضــمري   � ملــا ؛ولــو تنافــسا لكــان الــسبق لالســتثناء وإلغــاء القــول بــاالعرتاض 
 .  وإشارات ال تتأتى إال به،يرتتب عىل األول من تكثري للمعانى

وبذلك يتحقق ىف هذا االستثناء ما حتقق ىف سابقيه من التأكيد عىل رشف اإليامن وفـضل   
  فاالنقطاع خيرج ،أهله      � بداية من جنس هـؤالء الكفـرة املجـرمني، 

 . ته نوع بشارة للمؤمننيوهذا اإلخراج ىف حد ذا
ثم يثبت جمُئ االسـتثناء عـىل صـورة االتـصال نـوَع تفـضيل هلـؤالء الـذين أخلـصهم اهللا   

 فـال تـساوى ، أهنم يضاعف هلـم أضـعافًا كثـرية، فيزيدون عىل قاعدة اجلزاء باألعامل،لعبادته
 .بينهم وبني املجرمني



 

 - ١٥٤٤ -

  

 :  أما قوله تعاىل -١١
            

 ]٧٤-٧٢: الصافات [                                                  �    
د منكرى البعث من املـرشكني   ريش  لقـ– تعـاىل – فقـد مثَّـل اهللا ،فهو أيضًا ىف سياق توعُّ

هبم ، فكـذبوهم وآذوهـم،، فجاءها املنِذرون من الرسـلهنا باألمم التى ضلَّت قبلهم  فعـذَّ
 . وما نجا إال َمْن أخلصهم اهللا لعبادته،اهللاُ وأهلكهم

��������������������������������

  : قوله تعاىل         � مـستثنى مـن قولـه     �  وهـو
 فحيـث كـان ، الشتامل املـستثنى منـه عـىل وعيـد يقتـىض اإلخبـار بأنـه عـذهبم؛استثناء منقطع

 ألنَّ اإلهـالك ؛ اسُتثنى منهم املخَلصون وهم ليـسوا مـنهم،أهنم أهلكوا إهالكًا فظيعاً : املعنى
 .املفهوم من اإلنذار يشري إىل أنَّ املراد باملنَذرين الكفاُر منهم

 .  ثم ُأتبعه بام يؤيده من السياق الطويل، بالغة هذا االستثناءأوالً وُأثبت   
  أنَّ اســـتثناء – واهللا أعلـــم –أرى          � مــــن     � 

 – عىل الرغم من عدم دخوهلم ىف جنسهم –الكفار الذين حلَّ هبم العذاب من األمم السابقة 
 ، فيتلبس بكـل اخللـق فيهـا،ل العذاب وإحاطته باألمة التى ينزل هباأرى أنَّ فيه داللة عىل هو

                                                
 .٤/٤٧٦: املحرر الوجيز: ينظر) ١(
، ٩/١٠٨: ، البحر املحيط٨/٥٥٣٢: ، اجلامع٤/٤٧٦: ، املحرر الوجيز٥/٢١٤: الكشاف : ينظر) ٢(

، ٣/٥٤٠: ، اجلمل٨/٨٢: ، الشهاب٥/٣٣٠: ، إرشاد العقل السليم٤/١٥٧: حاشية زادة
 .١/٣٣٦: دراسات ألسلوب القرآن الكريم



 

 - ١٥٤٥ -

 فينجـى اهللا أهـل ، ثـم ال ُهيلِـك إال الظـاملني والكـافرين واملجـرمني فـيهم،حتى يعاينه اجلميع
 فتحـدث هلـم نعمـٌة جليلـٌة تـستوجب ،اإليامن وخاصته بعد أن رأوا تلك الفظـائع واألهـوال

 .ذاب وهى النجاة من الع،التحدث هبا
بنيفاالنقطاع يدل عىل أنَّ املخَلصني ليسوا من جنس املنَذرين     وصـورُة االتـصال ،املعـذَّ

ـى ، مع ما ىف بعـضهم مـن شـدة اإليـامن،تدل عىل أنَّ اهلول والشدائد أحاطت باجلميع  ثـم ُنجِّ
 رزقنــا اهللا ، ولـذة اخلـالص، بعـد سـعادة النجـاة،هـؤالء وكتبـت هلـم سـعادة الـدنيا واآلخــرة

 . خالص واخلالصاإل

 وهـو خـيٌط ، له براهني تـربز ىف الـسورة كلهـا،هذا التوجيه الذى رأيته ىف قطع االستثناء  
    ولعلَّ أقوى األدلة عىل ذلك هـو تكـراُر هـذا االسـتثناء،ُتَشدُّ به مجيُع معانيها    

   �  وداللته عىل نفس هذا املعنى،السورةأربع مرات ىف  . 
 ،وال أريد أْن أطيل هنا ىف حشد أدلة هذا التوجيه وهذا املعنى من سياقات الـسورة كلهـا  

 ومعاملَ ىف قـصص األنبيـاء التـى وردت عقـب ،لكنى أكتفى بإشارات تسبُق اآلياِت التى معنا
 . تلك اآليات

 عن الفضائل – بعد ذكر ألوان نعيمهم –ة ما ورد ىف حتادث أهل اجلن: فِمامَّ قبُل   
 فيحكى أحدهم ما كان من صاحب سوء له كان ،واملعارف وما جرى هلم وعليهم ىف الدنيا

ُب ىف وسط ،يوبخه عىل اإليامن والتصديق بالبعث  ثم ُيْطلع أهَل اجلنة عليه وهو ُيعذَّ
 لوال نعمة ، ىف إنكار البعث فيخاطبه صاحُب النعيم بأنه كاد أْن هيلكه معه إن اتبعه،اجلحيم

                                                
 .٣٢٧-٥/٣٢٦: استعنت ىف صياغة املعانى بإرشاد العقل السليم) ١(



 

 - ١٥٤٦ -

 :  وهذه هى اآليات،ربه                    

                        

                  

     �             � ) الصافات :
 عليهم من الفضل العظيم والنعيم املقيم، سؤال بام منَّ اهللاُ ثم يتساءل ابتهاجًا ،)٥٧- ٥٠

  : تقرير وتعجب            � )أى ) ٥٩-٥٨: الصافات
إن أهل اجلنة أوَل ما :  وقيل،أنحن خملدون منعمون فام نحن بميتني أى بمن شأنه املوت

فذبح باملوت عىل صورة كبش أملح  فإذا جئ ،وندخلوا اجلنة ال يعلمون أهنم ال يموت
 فيقولون ، يعلمونه؛ ويا أهل النار خلود فال موت،يا أهل اجلنة خلود فال موت: ونودى

 .  واغتباطًا هبا– تعاىل –ذلك حتدثًا بنعمة اهللا 
   :  فيقـول،ثـم خيـتم تعجبـه بـأول بواعـث النعـيم      �) الــصافات :

 ثـم قـرر ،إن النجاة من العذاب أيضًا نعمة جليلة مستوجبة للتحـدث هبـا فأى كالكفار ،)٥٩
  : - أو الكالم هللا تعاىل –        � )٦٠: الصافات(. 

 هـو نفـس ، واملعنـى األُم ىف هـذا الـسياق،فهذا هو السياق كامًال قبل اآليـات التـى معنـا  
 فقد كاد هذا القاصُّ أن َهيلك لو اتبـع قرينَـه ىف الكفـر ؛ل عليه االستثناء املنقطعاملعنى الذى د
 .  فذاق لذة النجاة من العذاب، لوال أنَّ اهللا نجاه،وإنكار البعث

 مـن بيـان أحـوال بعـض ،طريقة السورة ىف تفصيل ما ُأمجل ىف تلك اآليات: وممَّا هو بعدُ   
 فُذكر ىف هذا التفصيل طرٌف من ،عاقبة بعض املنَذرين وبيان سوء ،املرسلني وحسن عاقبتهم



 

 - ١٥٤٧ -

 ،- علـيهم الـسالم –قصة نوح وإبراهيم وإسامعيل وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس 
وركزت السورة ىف هذا القـصص املـوجز عـىل عنـرص تنجيـة اهللا هلـؤالء األنبيـاء ومـن صـلح 

حتـى ) ٧٥(يمتـد مـن اآليـة ياٌق  وهو سـ، ِمْن عذاٍب حمدٍق وأهواٍل عظامٍ ،وآمن من أقوامهم
 ، أخـرى بتفـصيل أكثـرتوهو إيراٌد خمتلٌف هلذا القـصص عـن إيـراده ىف مقامـا) ١٤٨(اآلية 

 ): التنجية(لكنه هنا يركز عىل 

( : (فيقــــول تعــــاىل ىف شــــأن نــــوح               

          � )٧٦-٧٥: الصافات.( 

  :  بعـد ذكـره مـا فعلـه باألصـنام)(وقال ىف شأن اخلليـل إبـراهيم         

                         � )الـــــــصافات :
٩٨-٩٧.( 

ــال   ــامعيل وق ــيدنا إس ــأن س ــذبح)( ىف ش ــىل ال ــارف ع ــد ش   : وق         

   � )١٠٧: الصافات.( 

ـــداءً     :  فقـــال،وذكـــر إنجـــاء موســـى وهـــارون وقـــومهام ابت        

            � )١١٤: الـــــــــــصافات-
١١٥.( 



 

 - ١٥٤٨ -

 :وقـــــــــال ىف قـــــــــوم إليــــــــــاس                
   � )له نفس داللـة االسـتثناء وهو استثناء منقطع) ١٢٨-١٢٧: الصافات 

 . الذى معنا هنا
  : فقـال، وأهلـه ابتـداءً )(وذكر إنجـاء لـوط             

    � )١٣٤-١٣٣: الصافات .( 

 :  وقال ىف شـأن يـونس                    

            � )١٤٥-١٤٣: الصافات.( 
ْل ولُيقاَرْن بمواضع القصص ىف سياقات أخرى    . وهذا واضح فلُيتأمَّ
 ، ينطلقان مـن ذات الفكـرة والداللـة، والسياق الذى بعدها،فالسياق الذى قبل اآليات  

تنجية اهللا هلم من ب الذى ُعدَّ منه هذا الفرح واالبتهاج ،والسياق السابق يصور نعيم أهل اجلنة
 والـسياُق الالحــُق ســياٌق مـن املــاىض البعيــد ، فهـو ســياٌق مــستقبىلٌّ ،عـذاب وهــول عظيمــني

 فأحـدقت ، فحقت علـيهم كلمـة العـذاب؛ ألقوام أرسل إليهم أنبياؤهم فكذبوهم،والقريب
ى اهللاُ عبـاَده املخلـصني مـع ، حتى كادت املخاطُر ال تدع أحداً ،هبم األهواُل  أنبيـائهم  لكْن َنجَّ

 . 

                                                

 راجح االتصال من ضمريمل أجعل هذا املوضع من آيات الدراسة ؛ ألن االستثناء فيه ) ١(  � ،

 وال يناسب أن يكون منقطعًا من     � ،ألنه يلزم عليه أن يكونوا مندرجني فيمن كذب 
، ٩/١٢٢: ، البحر٨/١٠٢: البيضاوى: ينظر. لكنهم مل حيرضوا لكوهنم خملصني، وهو بني الفساد

 .١/٣٣٨: مة، عضي٣/٥٥٢: ، اجلمل٨/١٠٢: ، الشهاب٤/١٦٤: زادة



 

 - ١٥٤٩ -

 بـل شـمل مـا ،ومل تنحرص الشدائد ىف هذا السياق ىف العذاب الذى كان ينزل بالكـافرين  
 . القاه بعُض الرسل من شدائد وإيذاء من أقوامهم فنجاهم اهللا تعاىل من ذلك

 وهـو دعـوٌة للنظـر ِمـن كـل َمـْن يتـأتى منـه ،والسياُق الذى معنا يتوسُط هذين السياقني  
وخاصـة مـرشكو عىل أذى قومه وأن اهللا سينجيه ومن آمن معه  )(تسلية للنبى أو هو  النظر

 وُأتـى هلـم باملـستقبل ، فـسيقت هلـم العـربة تلـو العـربة،قريش الـذين كفـروا وأنكـروا البعـث
 حتـى ، واسُتحرض هلم املاىض بدروسه ومعانيه وعواقب املؤمنني والكـافرين،حارضًا أمامهم

 واملــنهَج هــو ، والعواقــَب هـى العواقــُب ، أن النبـوة هــى النبــوة فينبــئهم،يقطـع علــيهم العــذر
 والسبيَل إليه وإىل جنته ورضوانه هو اإلخـالُص ، واحٌد ال رشيك له، واإللَه هو اإللهُ ،املنهُج 

 . واإليامُن واتباُع الرسل عليهم السالم
ـصوا أنفـسهم مـن عواقـب امل– وكـلِّ مـن يـأتى بعـدهم –فعىل أهـل مكـة    نـَذرين  أْن ُخيلِّ

 فـال يـدخلوا ىف جـنس ، فيتحـصل االنقطـاع مـا بيـنهم، فال يتبعوا الضالني الغـاوين،اهلالكني
 فحينئذ يفرحون هبذا الفـوز ، ألنه حني يقع ستكون هلم النجاة مما حييق هبم؛هالكهم وعذاهبم

 . وبفضل اهللا وبرمحته،العظيم
 مـع أنـه –ياق يـوم القيامـة ومن اللطائف الدقيقة ىف ترتيب هـذه الـسياقات أن ُبـدئ بـس  

مــه للتأكيـِد عــىل أنـه واقـٌع وآٍت ال ريــب فيـه–املتـأخر زمانـًا   ، وأهنــم سـيُْبَعثوَن ال حمالــةَ ، فقدَّ
وا للسؤال جواباً   تأكيـدًا عـىل ؛ ولذلك وردت األفعـال ىف هـذا الـسياق بـصيغة املـاىض،فلُيِعدُّ

 . واهللا أعلم. هذا املعنى 
 لكـنَّ مقـاَم هـذا البحـث ، عجائـب دالليـة وبالغيـة أخـرىوهذه السياقاُت حتتوى عـىل  

 . واهللا املستعان. وهدَفه ال يتطلبان غَري ما أثبتُّه 



 

 - ١٥٥٠ -

 : تعاىلاهللا  قال -١٢

             

         �        

 ]١٦٠ - ١٥٨: الصافات [

��������������� : 
 ،عاد احلديث هنـا إىل كفـار مكـة وَذَكـَر بعـَض ألـوان رشكهـم وافـرتائهم عـىل اهللا تعـاىل  

مفـرتون علـيهم ىف  ولقـد علـم املالئكـة وشـهدوا أن املـرشكني ،بنـاُت اهللافزعموا أنَّ املالئكة 
بون بالنـار،مناسبة رب العزة هـت املالئكـة اهللاَ ، ولذلك فهـم ُمعـذَّ  عـام وصـفه بـه  ثـم َنزَّ

مون، ثم استثنوا عباد اهللا املخلصني من حضور عذاب الكافرين،املرشكون  .  فهم ناجون ُمنعَّ
��������������������������������

  : قوله تعاىل        � استثناء منقطـع مـن قولـه:     � 
ــار ــهوِد عــذاب الن ــى اهلــالِك وش ــا بمعن ــافرين،واحلــضور هن ــاص بالك ــو خ ــاُد اهللا ، وه  وعب

  : وبذلك يكون قولـه،املخلصون ليسوا من جنسهم       �  اعرتاضـًا
 . بني املستثنى واملستثنى منه

 : ن يكون مستثنى من الضمري ىف قولهوجيوز أ    � أى يصفه الكافرون بذلك،  

                                                
 .٢٣٥-٥/٢٣٣: الكشاف : ينظر) ١(



 

 - ١٥٥١ -

 . ولكن املخلصون برآء من أن يصفوه به:  وتقديره،ويكون منقطعًا أيضاً 
  :وبالغة هذا االستثناء إذا كـان مـن قولـه     �  أنَّ االنقطـاع يـدل عـىل عـدم

 . لكفرة املحرضين للعذاب بام افرتوه عىل اهللا تعاىلدخول عباد اهللا الصاحلني ىف جنس ا
وجمئ املنقطع عىل صورة االتصال يـدل عـىل هـول العـذاب الـذى سـيلقاه هـؤالء جـراء   

 فإنه عذاب سيحيط باجلميع وسوف يـسمع بـه كـل النـاس بـام ،جترئهم عىل هذا القول األثيم
هنم متسكوا بإخالصهم وثبتوا عـىل  أل؛ إذ ينجيهم اهللا تعاىل؛ لكنه ال يغشاهم،فيهم الصاحلون

 فصورة االتصال تشري إىل نجـاهتم ، ومل تزحزحهم تلك الشبهات واألقوال الفارغة،عقيدهتم
 .  وقد كانوا قريبني من كليهام،من املهالك وأسباهبا

 : أما بالغته إذا كـان املـستثنى منـه قولـه تعـاىل    � فداللـة االنقطـاع كـام سـبق، 
 فهـم ، نسبًا بينه وبني املالئكـة– تعاىل –خول عباد اهللا ىف جنس َمْن ادعوا عىل اهللا وهى عدم د

 . برآء من هذا الوصف الشنيع
 ،وجمئ املنقطع عىل صورة املتصل يوحى بخطورة أقاويل املبطلني وادعـاءات الكـافرين  

 وتقلـُب ،املـؤمَن كـافراً  وأنَّ ِمْثَل هـذه املكائـد قـد تـدع ، عىل الدين واملؤمنني،مللحدينوُشَبِه ا
َض اإلسالُم ودعوُته لكثري من هذه احلـروب الكالميـة والنفـسية ،املوقَن شاكًا مرتاباً   وقد َتَعرَّ

 وقد تبلغ ،القائمِة عىل االفرتاء والتدليس وإثارة الشبهات والفتن ىف مكة واملدينة وحتى اآلن
 ،د أْن تصل إىل قلـوب بعـض املـؤمننيىف الذيوع والتأثري حتى تكا هذه الشبهات 

                                                
، ٩/١٢٨: ، البحر املحيط٨/١١١: ، البيضاوى ٤/٤٨٩: ، املحرر الوجيز٥/٢٣٣: الكشاف : ينظر) ١(

: ، التحرير والتنوير٣/٥٥٦: ، اجلمل٨/١١١: ، حاشية الشهاب١٦٨  ٤/١٦٧: حاشية زادة
٢٣/١٨٨. 
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 وما ينجو مـن ذلـك إىل َمـن اختـاره اهللا واصـطفاه ، وُحتدث رشخًا ىف معتقدهم،فتهز ثوابتهم
 ). عباد اهللا املخلصني( فكان من ،وأخلصه لدينه

 ففـضًال عـام ورد ىف ،وأساليُب اآليات هنا تدل عـىل شـناعة هـذا االدعـاء مـن املـرشكني  
بون بـه عىل دالالتقطع االستثناء من   ،عظم هـذا القـول الـذى اقتـىض عظـم مـا سـوف ُيعـذَّ

 . حتى بلغ عظم هذا العذاب أْن خيرب بأنَّ عباد اهللا املخلصني سينجون منه حني يرونه
  :فضًال عن ذلك نرى التفاتًا ىف بداية اآلياًت              ... � 

 لإليذان بانقطاعهم عن اجلواب عام سئلوا عنه ،آليات السابقة إىل الغيبة هنامن اخلطاب ىف ا
  :، حيث خاطبهم اهللا تعاىل قبل ذلك بقولهبسبب هذا االدعاء     

                          

                            

                  

           � )ثم إن ىف االلتفات ) ١٥٧- ١٤٩: الصافات
 وُحتَكى جناياهتم ، واقتضاء حاهلم أن ُيعَرض عنهم،سقوطهم عن درجة اخلطاب(داللة عىل 

 .)آلخرين
 وإن كـانوا ،وضعًا منهم وتقـصريًا هبـم( وهو اسم جنسهم ،وعربِّ عن املالئكة هنا باِجلنَّة  

 وفيه إشارة إىل أنَّ َمْن صفته ،ظَّمني ىف أنفسهم أن يبلغوا منزلة املناسبة التى أضافوها إليهمُمع

                                                
 .٥/٣٤١: إرشاد العقل السليم: ينظر) ١(
 .٥/٣٤١: رشاد العقل السليمإ) ٢(



 

 - ١٥٥٣ -

 ال يـصلح أن يناسـَب مـن ال جيـوز عليـه –جـرام  وهـو مـن صـفات األ–االجتنان واالستتار 
 .)ذلك

  حيـث أضـيف،وإضافة علم تعذيب املدعني ذلك إىل املالئكة يفيد املبالغـَة ىف التكـذيب  
 .إىل علم الذين ادعوا هلم أهنم بنات اهللا

 ، إهنـم، قد،القسم:  بعنارص التوكيد،وانظر إىل امتالء معنى علمهم بحضورهم العذاب  
 وداللتـه عـىل القهـر واإلجلـاء ،للمفعول» حمرضون« وما ىف بناء ،»إنَّ «الالم الداخلة عىل خرب 

 ،ا قيل من أنه إذا أطلق كان للعـذاب فعىل الرغم مم، ناهيك عن إطالق احلضور،وشدة األخذ
 ومـا أنكـى مـا ،فإن ىف هذا املجهول وىف هـذا اإلطـالق بثـًا ملعـانى الرعـب والفـزع ىف قلـوهبم

 . يشعر به املرء حني ُيساُق إىل جمهوٍل يعلم أنه ينتهى به إىل عذاب
ر ُحـسِن االسـتثناء املنقطـع و بالغتِـه ىف هـذا وهـذا اجلـوُّ املرعـُب ممـا يـساعُد عـىل زيـادة تـصوُّ

 إال أهنـم ؛ فإنَّ عباَد اهللا املخلصني عىل الرغم من عـدم دخـوهلم ىف جـنس املحـَرضين،املوضع
 ، وهـضِمهم أنفـَسهم، وعـدِم اعتـدادهم بطـاعتهم، وشدِة خوفهم من اهللا تعـاىل،لرقة قلوهبم

سبٍب ال علـم  قد ُيظنُّ حني وقوع هذا العذاب أنه سيشملهم ل؛واهتاِمها بالتقصري ىف جنب اهللا
م بأهنم بمنأى عن كل تلك األهوال،هلم به  .  فيبرشهم رهبُّ
��

�����������������������������������������

   أنَّ هذا االستثناءق باتضح مما س        �  ورد ىف سورة الصافات 

                                                
 .٥/٢٣٣: الكشاف) ١(
 .٥/٢٣٣: الكشاف: ينظر) ٢(



 

 - ١٥٥٤ -

) ٤٠آيـة (ايـة مـع كفـار قـريش  وكانت البد، تتوزع ىف السورة وحتيط هبا، وهىأربع مرات
: توسـط ذلـك مثـاٌل مـن األمـم املاضـية ىف موضـعني) ١٦٠آية (وكذلك كانت النهاية معهم 

 . مع سيدنا إلياس:  والثانى،جممل: األول
تثبيت عباد اهللا املخلـصني جتـاه مـا يلقونـه مـن كيـد : تنجذب إىل هذا املعنىقات السورة وسيا

 ألهنم إن سقطوا سقط ركـن عظـيم مـن أركـان ؛ك والضاللومكر لإليقاع هبم ىف براثن الرش
 .اخلري والصالح وإعالء الدين

 وكفــى ،وهــذه الــسياقات تؤكــد عــىل أن هــؤالء العبــاد هــم خالصــة املــؤمنني وزبــدهتم  
 كـام ورد ىف ، فهـم نتـاج التمحـيص والتمييـز، واملخلصني داللة عىل ذلـك،بوصفهم بعباد اهللا

  :قولـــه تعـــاىل   �   � )وقولـــه،)١٤١: آل عمـــران :     

       � )فهم صفوة أهل اإليامن،)٣٧: األنفال  . 
وقد حرصت هذه السياقات عىل توجيه تلك الصفوة إىل أخطار الشبهات واألقوال   

ع الشياطني للمأل األعىلالباطلة من بداية السورة حني حتدثت عن حفظ السام  ثم ،ء من تسمُّ
 ثم تصوير موقف اآلخرة وما ، ثم خلوصها إىل إنكارهم البعث،رميهم املعجزات بالسحر

    :ورد فيه من تبادل االهتامات بني املجرمني           

                          

                                                

    :وورد بدون استثناء ىف قوله تعاىل) ١٢٨،١٦٠، ٧٤، ٤٠: (ىف اآليات) ١(     

            � )هذا الوصف إال ىف ، ومل يرد )١٦٩-١٦٨: الصافات
 : سورة احلجر              � )٣٩: احلجر  -

٤٠.( 
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                         � 
 ىف املوضع األول  ثم كانت نجاة املخلصني، وانظر إىل دقة اإلغواء،)٣٢ – ٢٨: الصافات(
     : وورد ىف التصوير، ثم صورت القيامة ثانياً ،)٤٠آية (  � � 
 وهو إغواء أهل السوء ورغبتهم ىف إضالل الصاحلني حتى يكونوا سواًء ،)٥٦: الصافات(

 . ىف الكفر
 وأهنـم ، األمم السابقةىف التمهيد ألحوال املخلصني من) ٧٤آية (ثم جاء املوضع الثانى   

 ثـم ،)١٢٨آيـة ( وكـذلك املوضـع الثالـث ، فنجاهم اهللا تبـارك وتعـاىل،كانوا عىل شفا اهلالك
 ىف إيـراد إفكهـم وافـرتائهم بـأن املالئكـة ،ختمت هذه املواضع مع كفار قريش كـام بـدئت هبـا

 ،ن عواقب هذا االدعـاءخملِّصًا عباَد اهللا املخلصني م) ١٦٠آية ( فجاء هذا االستثناء ،بنات اهللا
 ثم ترتد خواتيم الـسورة إىل ، هبم يرفع لواء الدين،معلنًا أهنم عباد اصطفاهم اهللا ىف كل األمم

   :  فيقـول تعـاىل،بدايتها ىف تقوير خطر إشاعة االفرتاءات واالدعـاءات  

                  � )ـــصافات  ،)١٦٣ – ١٦١: ال
 مـن أن هـدف الـسورة كلهـا كـان حفـظ عبـاد اهللا ،وتكاد هذه اآليات تنطق بام أريد أن أقـرره

أن املرشكني وما يعبدونه :  واملعنى،املخلصني ومحايتهم من كل ما يمكن أن يمس إخالصهم
النـار الـذين سـبق ىف علمـه أهنـم لـسوء أعامهلـم ال يستطيعون أن يفتنوا عـىل اهللا إال أصـحاب 

يفـسدوهنم عليـه بـإغوائهم : كيف يفتنوهنم عىل اهللا؟ قلت:  فإن قلت،يستوجبون أن يصلوها
 .واستهزائهم

                                                
 .٥/٢٣٣: الكشاف: ينظر) ١(
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 التـى حتتـاج - األمر ىف هناية السورة بعد عرض كل هذه السياقات – تعاىل –فحسم اهللا   
 عباَده الذين أخلصهم له من كل ما يمكن أن ينال  بأنه حافٌظ –إىل تفصيل ونظر أكثر من هذا 

 وقـد كـان أسـلوب االسـتثناء املنقطـع ، أو ُيدخل علـيهم كربـًا ىف الـدنيا واآلخـرة،من إيامهنم
 بـل كـان هـو األبـرَز عـن طريـق تكـراره بـنفس ،عنرصًا بارزًا من عنارص تأسيس هـذا املعنـى

  اللفظ       � واهللا أعلم. ر من مرةأكث . 
مل ُيـذكر ىف القـرآن ) عباد اهللا املخلـصني(ومما ُيريح النفَس إىل ما ذكرت أنَّ هذا الوصف   

 : - حكايـة عـن إبلـيس اللعـني – ثم ىف قوله تعـاىل ،الكريم كله إال هنا      

          �) فهـــــم مل ُيـــــذكروا إال ىف ،)٤٠-٣٩: احلجــــر 
ــم إنَّ إبلــيس نفــسه شــهد بأنــه ال يــستطيع ،مقامــات اإلغــواء، ىف إشــارة إىل خطــر اإلغــواء  ث

 .إغواءهم



 

 - ١٥٥٧ -

 :  قال اهللا تعاىل-١٣ 
            

       �          
 ]٦٧ -٦٦: الزخرف[  

�������������������
 وكان بناء املعانى هنا عـىل ، طرفًا من قصة سيدنا موسى مع فرعون– تعاىل –ملّا ذكر اهللا   

  :قوله تعـاىل                � ) ٥٤: الزخـرف(، 
 بُملـك ،فحملهم فرعون عىل اتباع ضالله بام لّبس به علـيهم مـن خرييتـه عـىل سـيدنا موسـى

 أمـَر – بعـد ذلـك – وملَّـا ذكـر ، وخلو سيدنا موسى من آالت امللك والسياسة،مرص وأهناِرها
عبـادة النـصارى  ب)( وجـادل رسـول اهللا ،َرضِب عبِد اهللا بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثالً 

ــــاه ــــاىل،إي ــــزل تع ــــا أن   : ملّ                � 
 َفـَأْمُر آهلـتهم – لعبادة قومه له – فجادلوا بأن عيسى إذا كان من حصب النار ،)٩٨: األنبياء (

 ٌ  ، وخلقـه مـن غـري والـد،نبوة فرد اهللاُ عليهم بأنَّ عيسى ما هو إال عبد أنعـم اهللا عليـه بـال،هنيِّ
 فعلـيهم أن ،إال رشط مـن أرشاط الـساعة )( وما عيـسى ،فكان عربًة عجيبة ومثًال سائراً 

 وال يتبعوا الشيطان الذى يصدهم عن سـواء ، وأن يتبعوا رصاط اهللا املستقيم،يوقنوا بوقوعها
 .  كشأن مجيع األنبياء)( وهذا هو ما دعا إليه عيسى ،السبيل

د أهَل مكة بأنَّ الساعة ستأتيهم فجأة وهم ىف غفلة عنهـا– تعاىل – اهللا ملا ذكر    ، ذلك توعَّ
 ، لـُشغله بـأمره واهتاممـه بـشأنه،ثم وصف هذا اليوم بأنَّ كلَّ خليل يعـادى خليَلـه ويتنكـر لـه

 فيعرضــون عــن بعــضهم ألهنــم يــدركون أهنــم أرضوا ،وهــؤالء هــم أخــالء الــسوء ىف الــدنيا



 

 - ١٥٥٨ -

 ، وبـذلوا النـصح لبعـضهم،ذا بخالف املتقني الذين اجتمعوا عىل التقـى وه،وأضلوا بعضهم
 . فهم يومئذ مرسورون بتلك اخللة،فتشابكت أيدهيم عىل طريق اهلدى واخلري

��������������������������������

ــاىل   ــه تع   :قول  �  ــن ــع م ــتثناء منقط  اس   �  ــم ــراد هب ــان امل إذا ك
 .  عىل املعصيةاألخالء

وتنطلق بالغة هذا االستثناء ممـا انطلقـت منـه بالغـة االسـتثناء ىف اآليـات الـسابقة التـى   
 فيام كان األصل فيه أنـه قاعـدة عامـة ىف ،ُيثبت االستثناء املنقطع فيها فضًال للمتقني واملؤمنني

 .مبدأ اجلزاء
 فحقيقة االنقطاع هنا بني     � ُتـربز ُبْعـَد مـا بـني ،سوء واملعـصيةوأخالء الـ 

 وبني أصـحاب ، فثمة بون شاسع بني أهل التقى الذين حتابوا ىف اهللا واجتمعوا عليه،الفريقني
 فــضًال عــن صــد ،الــسوء الــذين ال جيتمعــون إال عــىل املعــصية والفــسوق واإلثــم والعــدوان

ــة ا،بعــضهم الــبعض عــن ســبيل اهللا  ،لظــاهرة عــداوة ومقتــاً  فــإذا قامــت القيامــة انقلبــت اخلُلَّ
 ألنـه يـرى أن الـرضر دخـل عليـه مـن ِقَبـِل ؛فيتباغض كل خليل كان ىف الـدنيا عـىل غـري تقـى

                                                
وحكى النقاش أن هذه اآلية نزلت ىف أمية بن خلف اجلمحى : (قال القرطبى ىف سبب نزول هذه اآلية) ١(

قد صبأ عقبة بن أبى :  فقالت قريش)(ط، كانا خليلني، وكان عقبة جيالس النبى وعقبة بن أبى معي
وجهى من وجهك حرام إن لقيت حممدًا ومل تتفل ىف وجهه، ففعل عقبة ذلك ؛ : معيط ؛ فقال له أمية

: اجلامع)  قتله، فقتله يوم بدر صربًا، وقتل أمية ىف املعركة، وفيهم نزلت هذه اآلية)(فنذر النبى 
) واآلية عامة ىف كل مؤمن ومتق، وكافر ومضل: قلت: (، ثم نقل روايات أخرى، وقال٩/٥٩٢٩

 .٩/٥٩٣٠: اجلامع
 .١/٣٥٧: ، عضيمة٤/٩٤: ، اجلمل٦/٤١: إرشاد العقل السليم: ينظر) ٢(
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 فـريون – تعـاىل – تزداد قوة حني يروا ثواب التحـاب ىف اهللا ، أما املتقون فخلتهم باقية،خليله
 . أن النفع دخل هبم من بعضهم عىل بعض

 بتقريـر ،صورة املتصل ُيثبت نوَع فضل وتكريم ألهل التقىوجمُئ االستثناء املنقطع عىل   
   :أنَّ النصوص وإْن حكمت بأنَّ مـن مبـادئ اجلـزاء يـوم القيامـة     � 

   ،)١٠: املعــــارج(                    

                   � ) ٣٧ - ٣٣: عبس(، 
َة  املتقني تنفعهم يومئذ  بل وتزداد بمشاهدة كـل مـنهم آثـار خلـتهم ، فتبقى عىل حاهلا،فإنَّ ُخلَّ

 فهـى تـدل عـىل هـذا ، اهللاأحاديـث فـضل التحـاب ىفوراجـع من الثواب ورفع الدرجات
 وىف هـذا نكايـة بـأخالء الـسوء الـذين اجتمعـوا ىف الـدنيا عـىل الـسخرية مـن املـؤمنني ،املعنى

 أنَّ املتقـني – تعـاىل – فيبـني اهللا ، وحماولة صدهم عـن سـبيل اهلـدى،واملتقني ومهزهم وملزهم
معنــى  فظــاهر اخللــة مــن ، وأنَّ خلــتهم ليــست كخلــة أصــحاب الــسوء،أهــل فــضل ورشف

 فقطـع االسـتثناء املنقطـع ، يمكن أن ُيَظنَّ أنه يقتىض وحدة اجلزاء،االجتامع واحد ىف الفريقني
 وىف هـذا إشـارة إىل خطـر املـصاحبة ، ودل عىل أن العربة بباطن هـذه اخللـة ومـضموهنا،ذلك

 . واالجتامع
�������������������������������������

 ثـم ،بيوم القيامة الذى يأتيهم فجأة وهم ىف غفلـة عنـه كفار مكة هنا – تعاىل –توعد اهللا   
إذا كانت عـىل غـري وصف هذا اليوم بام مر توضيحه من أنه يوم تنقلب فيه اخللة عداوة 

                                                
 .٩/٣٨٧: ، البحر املحيط٥/٦٣: ، املحرر الوجيز٥/٤٥٥: الكشاف: ينظر) ١(
 .٦/٤١ :إرشاد العقل السليم : ينظر) ٢(



 

 - ١٥٦٠ -

 مناسـبُته ملَِـا ُذكِـَر ، ومن بديع إيثار وصف يوم القيامة هبذا الوصف ىف هذا املقـام،هدى وتقى
 وسيدنا عيـسى ،ن قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومهقبل ذلك ىف السياق من إيراد طرف م

)(،أو صد املرء عن ، يعتمد عىل التنبيه عىل خطر خلة السوء، وهو إيراد موجز وخاطف 
   : وتبــدأ الـسورة بالتنبيــه عـىل هــذا املعنــى،سـبيل اهللا بــأى وسـيلة      

    �) والعقــل هــو منــاط متييــز فاســد أقــوال وأراجيــف خلــة ،)٣: الزخــرف 

 :  ثـــم انظـــر إىل قولـــه،الـــسوء         �            

       � )واالســتهزاء والتحــريض عليــه أثــر مــن آثــار ،)٧-٦: الزخــرف 
 عــىل الـرغم مـن قــرب ، وصــد النـاس عنهـا،سوء الـذين خيططــون هلـدم الـدعوةأصـحاب الـ

  : فطرهتم من االعرتاف باهللا تعـاىل               

     � ) ـــه،)٩: الزخـــرف ـــب مـــن هـــذا ىف قول   :  وختمـــت بقري

               � ) وانظــر إىل التعجــب ،)٨٧: الزخــرف 

 ومـا ،ملا مل ُيـَسمَّ فاعلـه �   وما ىف بناء الفعل ،من رصفهم عن عبادته تعاىل إىل غريه
  .فيه من إشارة إىل خطر تأثري األصحاب وجرهم قرناَءهم إىل الكفر

 : وانظر إىل قوله تعاىل                      

  �) وَجْعِل ، وما فيه من إشارة أيضًا إىل التأثر بالغري ىف الضالل،)٢٢: الزخرف 

  :كة عن السابقني ثم تقرر السورة أنَّ هذا معنى توارثه كفار م،أفعاله حجةً      
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        �) ُبُل ،)٢٣: الزخرف ُبُل هى السُّ  ، واخلطر هو اخلطر، فالسُّ
 فرتى فيها قول اهللا ، بني احلني واحلني،مر السورة ىف إيراد ما يؤصل هذا املعنى ويؤكدهوتست
      :تعاىل               

                    

             � )وأرى أن الشيطان ،)٣٨ – ٣٦: الزخرف 
 لداللة سياقات السورة ، بل هو ىف اإلنس أظهر،املقيض هنا عىل عمومه من اإلنس واجلن

 :ر ىفئ وانظر إىل مجع الضام،عىل هذا                

  �ىف قوله تعاىل  ثم إفرادها، ىف الدنيا:           

       �ىف خماطبة اهللا هلم يوم القيامة  ثم مجعها ثانيًا ، ىف اآلخرة

             �       � 

  :ومعناها ىف قوله» من« وهذا اإلفراد واجلمع باعتبار لفظ ،)٣٩: الزخرف(   
 .  عظيم مل تفتح بالغته حديثًا بعُد ىف القرآن الكريم وهو باب،وهو من احلمل عىل املعنى �...

 ملِـا أنَّ املـراد حكايـة مقالـة كـلِّ ،وما بعـده» جاء«وإفراد الضمري ىف : (هـ٩٨٢قال أبو السعود 
يستمر العاشون عىل :  واملعنى، وتفظيع احلال، لتهويل األمر،واحٍد واحٍد من العاشني لقرينه

 حتـى إذا جاءنـا كـل واحـد مـنهم مـع ،الصدِّ واحلسباِن الباطـلِ ما ُذكر من مقارنة الشياطني و
 . )قرينه يوم القيامة

                                                
 .٦/٣٤: إرشاد العقل السليم ) ١(
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   فـاإلفراد أوالً ىف ؛وأرى أنَّ إفراَد الضامئر ومجَعها هنا مما يتناسـب مـع خطـر خلـة الـسوء  
           � ىف قبـول  وهو استقالل املرء بنفسه،دال عىل األصل 

 فيجتمعـون عـىل الـرش ، فإذا توجـه للـضالل عوقـب ىف الـدنيا بقرنـاء الـسوء،اهلدى أو عدمه
( ومن هنا ُمجعـت الـضامئر ،والفساد  ،     ،  ،     (  وهـم

 ،ب أْن َردَّ علـيهم هـذا لكن ما أْن لبث األسـلو،عىل هذا الفساد قوًة وغلبةً يرون ىف اجتامعهم 
، ، ، (: فأفردت الضامئر    ( فأفردت ألهنا خلة زائفـة واهيـة لبنائهـا عـىل

 : غري تقوى ورضوان، ثم ُمجعت مرة ثانية ىف قوله          � 

     �لة عىل أهنم كام اجتمعوا عىل الكفر والـضالل فهـم جمتمعـون  للدال
 أو يكـون ، وهـو عـذاب فـوق العـذاب، لدخول الرضر علـيهم مـن قبـل قرنـائهم،ىف العذاب

 فـال ، كام نفعكم اشـرتاككم ىف الـدنيا عـىل املعـاىص،لن ينفعكم اشرتاككم ىف العذاب: املعنى
 فاألسـلوب وإن كـان ظـاهره اجلمـع ،ن فـأنتم يومئـذ مفرتقـو،حيمل بعضكم ِمحل بعـض هنـا

 .  كام كان ىف الدنيا، إال أنه يدل عىل عدم نفع هذا اجلمع،بينهم
 ( :( استهزاُء فرعون وقوِمه بموسـى - وهو كثري–ومما يؤيد ذلك ىف السورة أيضًا   
            � )ــرف ــضح،)٤٧: الزخ ك واالســتهزاء  وال

  : وىف نفـس الـسياق،من آثار خلة السوء وحتريـضها عـىل مواجهـة احلـق    

     � )ـوا ، ففرعون نفُسه كان زعيَم خلة الـسوء،)٥٤: الزخرف  فحملهـم عـىل أْن َخيفُّ
 . فأثرت فيهم ُشَبُههُ ، فوجدهم طائشني،له وملَِا أراد منهم

                                                
 .٥/٤٥٠: ، الكشاف١٥٨: املفردات: ينظر) ١(
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ــد   ــرى بع ــم ن ــاىلث ــه تع    : ذلــك قول         �     � 
 فنـبههم )( بأمر عيـسى ، ىف شأن تدليس عبد اهللا بن الزبعرى عىل القوم،)٦٢: الزخرف(

  : ثـم كانـت اآليـة التـى معنـا جامعـًة لكـل ذلـك،القرآُن عىل خطر ذلك وعاقبتِـه   

            � )٦٧: الزخرف. ( 
وكان قطع االستثناء ىف اآلية عنرصًا بارزًا من عنارص بيان فضل املتقني وما كانـت عليـه   

 وخـصوا باالسـتثناء مـن أصـل ، فقلبـت هلـم املـوازين، بام نفعهم ىف اآلخـرة،خلتهم ىف الدنيا
 فتكـون ، وهو أن تنفعهم تلـك اخللـة،ري من حيث ال يتوقعون فدخل عليهم اخل،قاعدة اجلزاء

 . واهللا أعلم. مصدر سعادة ونعيم هلم ىف اآلخرة
�����������������

          :  قوله تعاىل١٤ 

               

 ]٤٢ – ٤٠: الدخان           [           �  

  : فقوله تعاىل        � استثناٌء منقطٌع من قولـه:        � 
ره الكـسائى  ، فيكـون اسـتثناًء مـن غـري اجلـنس،إذا كان الضمري ىف املستثنى منـه للكفـار وقـدَّ

 .أى لكن من رحم اهللا ال يناهلم ما حيتاجون فيه َمْن ينفعهم ِمن املخلوقني: بقوله
                                                

، ٩/٥٩٦٨: ، اجلامع٨/٤٣٤: ، البيضاوى٥/٧٦: ، املحرر الوجيز٥/٤٧٦: الكشاف: ينظر) ١(
، ٨/٤٣٤: ، الشهاب٦/٥٣: ، إرشاد العقل السليم٩/٤٠٧: ، البحر املحيط٣٩٢: االستغناء

 .١/٣٥٧: عضيمة/ ، د٢٥/٣١٣: ، التحرير والتنوير١٧/٣٩٩: ، القونوى٤/١٠٩: اجلمل
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 ثـم ختـتم ، ومـا فيـه مـن ألـوان العـذاب،والسورة قائمة عىل توعد املرشكني بيوم القيامة  
 مـع )( يتخلل ذلك بعـض أحـداث لقـصة سـيدنا موسـى ،ببيان ما أعد للمتقني من نعيم

 .  وإثبات إنكار املرشكني للبعث،فرعون
َد به املرشكون من أحداث يوم القيامة    فهو يـوٌم ُيْفـَصُل ،فاآليات التى معنا ضمن ما ُتُوعِّ

 لكنَّ عباد اهللا الذين نالوا رمحتـه ال ، وال َينفُع فيه قريٌب وال ناٌرص وال صديٌق ،فيه بني اخلالئق
 وعىل الرغم من ذلـك فإنـه َيثبـت ،نفعهم من اخلالئقيناهلم ىف هذا اليوم ما حيتاجون فيه َمْن ي

 . باجتامعهم مع أقربائهم وأحبائهم،هلم نوُع نفٍع ُيْدِخُل عليهم الرسوَر والبهجة
ــه   ــع ىف قول ــتثناء املنقط   : واالس      � ــسابقه ــه ك ــة ،بالغُت ــون حقيق  ىف ك

 فاملــستثنى مـن جــنس ،ستثنى ىف اجلـنساالنقطـاع كاشـفًة عــن ُبْعـد مـا بــني املـستثنى منــه واملـ
مني بني،املرحومني املنعَّ  لكن تبقى صورة االتصال دالـًة ، واملستثنى منه من جنس الكفرة املعذَّ

      من حيث خمالفة األصل العـام،عىل إثبات نوِع فضٍل ومزيِد تكريٍم للمستثنى

       �،مـن مثـل شـفاعة بعـضهم ،يئًا مـن اإلغنـاء والتنـارص فيثبت هلـم شـ 
 .) ويكرمه بقبول الشفاعة فيه،فيكرم الشافع فيه بقبول شفاعته (،لبعض بإذن اهللا

 ال ،وأود أن ُأنبه إىل أنَّ هذه الفائدَة املَبنيََّة عىل خمالفـة األصـل تفـضيال للمـؤمنني وتكـريًام هلـم
 ، وكـذلك األمـر فـيام سـبق مـن آيـات ىف نفـس املعنـى،تتأتى عىل اعتبار هذا االستثناء متصالً 

 . حيث أجيز ىف بعضها االتصال عىل تأويل آخر

                                                
 .٧/٨٠: نظم الدرر) ١(
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ــضمري ىف   ــان ال ــصًال، إذا ك ــون االســتثناء مت ــثًال أْن يك ــا م ــز هن ــد أجي ــه ق    ألن  

   � َال ُيغنى قريٌب عن قريـب إال :  وعليه فاملعنى، وليس خلصوص الكفار، للعامل
ت ابتـداًء اسـتثناَء ؤمنني فإنه ُيؤَذن هلم ىف شـفاعة بعـضهم لـبعضامل ؛ ألنَّ هـذا التقـدير ُيفـوِّ

 ؛ وهو ما حيمل ىف طياته دالالٍت ال يؤدهيا األسلوُب عىل االتـصال،املؤمنني من جنس الكفرة
 فـُردَّ ،ى منهم أحدٌ  ألهنم ربام توقعوا أْن ُيستثنَ ؛إذ أنَّ ىف استثنائهم نوَع تنكيٍل ومزيَد إغاظٍة هلم

 . عليهم ذلك
  : ثم إنَّ ىف جعل الضمري ىف قوله       � ما ُيَكثِّـُف ،خاصًا بالكافرين 

 كـان املتوقـع أْن ُيـستثنَى ، ألنـه إذا كـان خاصـًا هبـم؛من الداللة عىل قصد اإلغاظة والتبكيـت
 ،ام َشنعوا لباقيهم وأغنـوهم عـن العـذاب فرب، فَيثبُت هلم اإلغناُء والتناُرص ،فريٌق من جنسهم

 . ولكْن أتى املستثنى املنقطُع قاطعًا لكل هذه اآلمال
 كلٌّ بـام يناسـب ،ومثل هذا يقال فيام ُأجيز فيه االتصاُل من اآليات السابقة ىف هذا املعنى  
ق بـه بـني داللـة املتـصل وداللـة املنقطـع ىف هـذا امل ،معناه واهللا . عنـىفهذا أصل يمكن َأْن ُيَفـرَّ
 .أعلم

�����������������

   �          : قوله تعاىل -١٥
 )٣٩-٣٨: املدثر(

                                                

: ، زادة٩/٤٠٧: ، البحر املحيط٥٩٦٨  ٩/٥٩٦٧: ، اجلامع٥/٧٦: املحرر الوجيز: ينظر) ١(
 .١/٣٥٧: عضيمة/ ، د٤/١٠٩: ، اجلمل٨/٤٣٤: ، الشهاب٤/٣١٦
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����������������������
د اهللا     :  بدايـة مـن قولـه تعـاىل، للوليد بن املغرية– تعاىل –تأتى اآليتان عقب توعُّ   

      � )ــدثر ــصنوف،)١١: امل ــه ب ــم اهللا علي ــد أن أنع ــنعم فبع ــاهللا ، ال ــر ب  كف
 ، فتوعده اهللا بعـذاب ىف سـقر، وما القرآن إال قول البرش، ساحر)(ن حممدًا ورسوله وقال إ

 ، فلـيكن اخللـق عـىل حـذر مـن عـذاهبا،ثم وصفت بأهنا إحدى الُكـَرب أى الـدواهى العظيمـة
 إما أن يمىض ىف طريق الرشـاد إذا حقـق ؛ فكل إنسان ومشيئته،ريق اهلدى واحلقوليسلكوا ط

 مع العلم بأن املقرص مـرهتن عنـد اهللا ، وإما أن يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره،النظر
 . بخالف أهل اإليامن حيث مل يكتسبوا ما هم به مرهتنون،بسوء عمله

��������������������������������
   :قوله تعاىل     � وذلـك ،استثناء منقطع من النفس املرهونة بكسبها 

 وعـىل جعـل ،املنَذرين من البرش خصوَص أنفس – ىف املستثنى منه –عىل جعل املراد بالنفس 
    �  ًهــ ٥٤٦ وهذا هو اختيـار ابـن عطيـة ،بمعنى أهل اخلري واإليامن عموما

 . هـ١٣٩٣والطاهر ابن عاشور
                                                

 .٥/٣٩٨: املحرر الوجيز: ينظر) ١(
أن : ومعنى الرهن هاهنا: (قال القراىفّ . ٢٩/٣٢٥: ، التحرير والتنوير٥/٣٩٨:  الوجيزاملحرر: ينظر) ٢(

النفس تكون كالرهن ىف الدين، والوفاء بحقوق اهللا تعاىل هو الدين، والواقع هو التفريط ىف حقوق 
 اهللا تعاىل، السيام واهللا تعاىل يقول ىف حق مجيع اخللق            � ، وإذا فرط العبد

ىف حقوق اهللا تعاىل أخذت نفسه للعذاب، كام يؤخذ الرهن للبيع، وحيال بني صاحبه وبني االنتفاع 
وعىل هذا تكون تسمية هذا املعنى رهنًا جمازًا من باب االستعارة والتشبيه، ويتجه أيضًا عىل ... بنفسه 

ذاب، فإنه هو الذى حيل بينه وبني االنتفاع إن املراد من حقت عليه كلمة الع: هذا قول املفرسين
 . ٤٠٢-٤٠١: االستغناء) بنفسه، وأما من دخل اجلنة فقد مّكن من االنتفاع بنفسه
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 ومــنهم مــن عــده منقطعًــا عــىل اعتبــار تفــسري      �  باملالئكــة أو أطفــال
 ، فإهنم ليسوا بمكلفني باألعامل حتى يكونوا حمبوسني بام عليهم مـن حـق اهللا تعـاىل،املسلمني

 .فال يدخلون ىف املستثنى منه
هــم املالئكــة أو : وقيــل: (هـــ هــذا القــول بــصيغة التمــريض٦٩١وقــد ذكــر البيــضاوى   

 ،ومرضه ألن إطالق النفس عـىل امللـك غـري معـروف: (هـ١٠٦٩ قال الشهاب ،)األطفال
ثـم أجـاز ىف )ألنه يقتىض اختصاصهم بـاليمني:  وقيل،وألهنم ال يوصفون بالكسب أيضاً 

 بنـاء عـىل أن الكـسب ، باألطفـالاالستثناء االتصال واالنقطاع عـىل تفـسري أصـحاب اليمـني
هـ جعلـه متـصًال عـىل التفـسري باملالئكـة ٩٥٠وأجاز زادة   أو ما هو تكليف،مطلق العمل

 . إذا كان املراد بالنفس ىف املستثنى منه عموم النفس،واألطفال
 ألن كـًال مـن املالئكـة ؛وأرى أن اختيار ابن عطية والطاهر هـو األليـق باملقـام والـسياق  

 حتـى ُيَبـاَلَغ ىف إخـراجهم مـن جـنس النفـوس املرهتنـة بـسوء ،األطفال ليسوا بأهل تكليـفو
 . أعامهلا
وبالغة هذا االستثناء املنقطع املبالغة ىف كـامل متييـز أصـحاب اليمـني وهـم أهـل املنـازل   
  فشتان مـا بـني، من جنس هؤالء النفوس املرهتنة بسوء أعامهلا، وأهل فضل اهللا ونعيمه،العليا

                                                
: ، إعراب القرآن للنحاس٤/٤٤٣: ، اجلمل١٠/٣٣٨: ، البحر املحيط٤٠٢: االستغناء: ينظر) ١(

 . ١/٣٣٩: ةعضيم/ ، د١٩/٤٣٥: ، القونوى٥/٢٤٩: ، معانى القرآن للزجاج٥/٧٣
 . ٩/٣٣٥: البيضاوى) ٢(
 .٩/٣٣٥: حاشية الشهاب) ٣(
 . ٩/٣٣٥: الشهاب) ٤(
 . ٤/٥٧٧: حاشية زادة: ينظر) ٥(
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 وطريـق االسـتثناء ، وفريق مطلق ىف روضات اجلنات،فريق حمبوس بشنيع صنائعه: الفريقني
املنقطع ىف هذا التمييز الكامل نابع من هذه الفجـأة التـى حيـدثها جـراء إخـراج يشء مـن غـري 

 فهــم ،إن كــان ثمــة مــن يــستحق االســتثناء مــن هــذه النفــوس املرهتنــة:  وكــأن املعنــى،جنــسه
كالربق اخلـاطف ) أصحاب اليمني( وهذا ما جعل ،م ليسوا منهم أصالً  وه،أصحاب اليمني

 ألن الـسياق مـا كـاد يـذكرهم إال وانتقـل مـن ذكـرهم إىل احلـديث عـن املجـرمني ،ىف السياق
  :  وذلـك عـن طريـق سـؤال أصـحاب اليمـني،وعذاهبم ومـا كـان عليـه حـاهلم ىف الـدنيا

    � )بـل ، نعـيم أصـحاب اليمـنيم يمض الـسياق ىف رسد فل،)٤٢: املدثر 

   وانظــر إىل بــدايتها باإلنــذار، وســياق الــسورة كلهــا ىف الكــافرين،ركــز عــىل الكــافرين     

   � ) وقــد كــان ىف ، فهــى خالــصة ىف توعــد املــرشكني إن مل يؤمنــوا وهيتــدوا،)٢: املــدثر 
 وقـد سـاعد قـرص ،نـه اسـتثنى مـا لـيس مـنهم أل؛االستثناء املنقطع نوع هتكم هبم وإغاظة هلم

 . اآليات وإيقاعها الرسيع الرنان عىل تصور تلك املعانى
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 : قال اهللا تعاىل-١٦
             

 ) ٦-٤: التني    (�         
��

���������������������
 

 أنــه خلــق اإلنــسان ىف أحــسن ، ومكــة، وطــور ســيناء، بــالتني والزيتــونأقــسم اهللا   
 ثم كـان عاقبـة أمـره أن ُردَّ أسـفل سـافلني ىف حـسن ،تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه

 ، وابيض شعره بعد اسـوداد، فقوس ظهره بعد اعتدال،هللا ىف خلقه فنكسه ا،الصورة والشكل
 وتغـري كـل يشء ، وكل سـمعه وبـرصه وكانـا حديـدين،وتشنن ويبس جلده وكان بضًا رقيقاً 

 ،فكان ذلك عربة منصوبة ىف البرش،  وضعفت قوته، وخفت صوته، فتقاربت خطواته،منه
 ، فحامهم مـن أرذل العمـر،إليامن والصالحال خيرج عن حكمها إال من ارتضاه اهللا من أهل ا

 وأعظـم مـن قـوى ، ونقص نـار شـهواهتم،فكانوا كلام ازدادوا سنًا زادهم اهللا ىف أنوار عقوهلم
 حفظها اهللا عليهم ىف ،حفظوا جوارحهم ىف الصغر عن املعاىص والشهوات، فلام أرواحهم

 .فظ اهللا هلم ومل يقع هبم ذلك حل، فشان اهلرم نظائرهم ىف العمر،الكرب

                                                
 .٦/٤٠١: الكشاف: ينظر) ١(
 .٨/٤٧٤: ، نظم الدرر٥/٥٠٠: املحرر الوجيز: ينظر) ٢(
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  � : قوله تعاىل    �  اسـتثناء منقطـع مـن الـضمري العائـد عـىل اإلنـسان ىف

   : قوله    � عىل تفسري أسفل سافلني باهلرم. 
 كانوا صـاحلني مـن اهلرمـى فلهـم ثـواب ولكن الذين: (هـ بقوله٥٣٨وقدره الزخمرشى   

 وعـىل مقاسـاة ،دائم غري منقطع عـىل طـاعتهم وصـربهم عـىل ابـتالء اهللا بالـشيخوخة واهلـرم
 .)املشاق والقيام بالعبادة عىل ختاذل هنوضهم

 ولـيس املعنـى ، وهذا قول حـسن،واالستثناء عىل هذا منقطع: (هـ٥٤٦وقال ابن عطية   
 ثـم ، وهذه عـربة منـصوبة،)أى اهلرم( بل ىف اجلنس من يعرتيه ذلك ،أن كل إنسان يعرتيه هذا

ــرب أن   � أخ      �  ــدنيا فلهــم ىف ــذا ىف ال ــضهم ه ــال بع وإن ن
 .)اآلخرة  أجر غري ممنون

ن  أل؛خمـرشىوتقدير ابن عطيـة عنـدى أليـق بأسـلوب االسـتثناء املنقطـع مـن تقـدير الز  
 فـبعض املـؤمنني شــملهم ،تقـدير ابـن عطيـة اعتـرب وجـود صـلة بــني املـستثنى واملـستثنى منـه

 أمـا تقــدير ، والـبعض أصــابه اهلـرم فلهــم أجـر غــري ممنـون ىف اآلخــرة،االسـتثناء فلـم هيرمــوا

                                                
، مفاتيح ٥/٥٠٠: ز، املحرر الوجي٤٠٢- ٦/٤٠١: الكشاف: ينظر. أما عىل تفسريه بالنار فهو متصل) ١(

، البحر ٩/٥٢٣: ، البيضاوى١٠/٧٢٠٥: ، اجلامع٦/٥٤٤: ، الدر املصون٣٢/١١: الغيب
  : املحيط

، روح ٤/٥٥٩: ، اجلمل٦/٤٤٧: ، إرشاد العقل السليم٦٧٣-٤/٦٧٢: ، زادة٥٠٤-١٠/٥٠٣ 
 . ٣٥٩  ١/٣٥٨: عضيمة/ ، د٣٠/٢٢٥: املعانى

 . ٦/٤٠٢: الكشاف) ٢(
 . ٥/٥٠٠: املحرر الوجيز) ٣(
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 فأضاع معنـى إخـراج املـستثنى مـن ، بل ربط املستثنى بام بعده، فلم يراع االستثناء،الزخمرشى
 واعتمـد عـىل املعنـى الـذى أفـاده ، فأنقص معنى ال يفاد إال باالستثناء،نه ولو تومهاً املستثنى م

 . االستئناف بأن هلم أجرًا غري ممنون
   بعـدما أجـاز تفـسري – فقال ،هـ أن االنقطاع هنا انقطاع ىف احلكم٩٥٠وقرر الشيخ زادة   

     �  ــذ يكــون االســتثنا: (-بــأرذل العمــر ــامن ؛ء منقطعــاً فحينئ  ألن أهــل اإلي
 قد أثبت هلم حكم توهم عـدم ثبوتـه ،والطاعة املخرجني عن كوهنم مردودين إىل أرذل العمر

» إال« فيكـون ،هلم بسبب بلوغهم إىل أرذل العمـر وعجـزهم عـام فعلـوه زمـان االقتـدار عليـه
 أى ،ري ممنـونولكن الصاحلني من اهلرمى فلهم أجر وثواب دائـم غـ:  واملعنى،»لكن« بمعنى 

 فإن ، إياهم بالشيخوخة واهلرم– تعاىل – بسبب طاعتهم وصربهم عىل ابتالء اهللا ،غري منقطع
 فإنـه يكتـب لـه ، فـإذا هـرم أو مـرض أو مـات،املؤمن إذا عمل ىف حال شـبابه وقوتـه وحياتـه

 .) كام كان يعمل ىف حياته وقوته إىل يوم القيامة،حسناته بتاممها
 بسبب صـربهم ،بت للمؤمنني هو دوام أجرهم مع بلوغهم أرذل العمرفاحلكم الذى أث  

 عدم ثبوته هلم، كام قـال الـشيخ  وهو حكم كان يتوهم،باهبم وصحتهمعىل الطاعة ىف حال ش
 . زادة

 وال يراعى أصل ،من استئناف كالم جديد» إال« اعتامد عىل ما بعد يهوهذا أيضًا ف: قلت  
 هـو أن املـؤمنني خمـرجني مـن ،ذى حيتاج إىل كشف عن رسه ألن الواضح وال؛داللة اإلخراج

 .  وال ريب أن هذه منزلة وتكريم لطائفة خاصة من أهل اإليامن،ردهم إىل أرذل العمر
االستثناء تكمن ىف تكريم فئة خاصة من أهل اإليامن والطاعة الذين فأرى أن بالغة هذا   

 أرذل العمـر مـن مثـل شـدة الـضعف  فـأخرجوا مـن عواقـب الـرد إىل،عبدوا اهللا حق عبادتـه
ــد  فأفــاد ، وذلــك مــع كــرب ســنهم،وذهــول العقــل ووهــن األعــضاء وعــدم القــدرة عــىل التعبُّ

                                                
 . ٤/٦٧٣: حاشية زادة ) ١(
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 وأفـاد جمـئ املنقطـع ،قُلـق وُخ ْلـاالنقطاع خروجهم من األحكام التى تعرتى هذا الرد مـن َخ 
 .عىل صورة املتصل أهنم مع ذلك قد بلغوا طول العمر

 ، لكـنهم قليـل، ىف كل عرص ال خيطئ وجود مثـل هـؤالء العبَّـادواملشاهد حلال املسلمني  
 ويتحمل من الصالة والصيام واحلـج مـا ال يقـوى ،فرتى الرجل بلغ السبعني والثامنني ويزيد

 . وإن كان قليالً ، وهى مشاهد حتقق هذا االستثناء وجتعله واقعاً ،عليه الفتوة من الشباب
كـرب : املؤمنـة جـاء مـن اجلمـع بـني هـذين املتناقـضنيفنالحظ إذن أن تكـريم هـذه الفئـة   
 .  ومل يتحقق ذلك إال بقطع االستثناء، وعدم اهلرم،السن
   : ثم يأتى قوله تعـاىل       � عـن طريـق ،اسـتئنافًا يقـرر هـذا املعنـى 

 ثـم ،ام أجـُرهم ومل ينقطـع د،بيان أهنم ملّا واصلوا العبادة واستمروا عىل الطاعة مع كرب سنهم
 ُكتـب هلـم مثـُل مـا كـانوا يعملونـه ىف ، فعجـزوا عـن عبـادهتم،إهنم إْن كربوا وأصـاهبم اهلـرم

 . صحتهم
������������������������������

 هــ عـىل تفـسري ٧٧٤وقد اعرتض احلافظ ابـن كثـري       �  بـالرد إىل أرذل
: هــ، قـال ابـن كثـري٣١٠ وهو اختيـار الطـربى،س وعكرمةمع أنه مروى عن ابن عبا ،العمر

 ، ألنَّ اهلـرم قـد ُيـصيب بعـَضهم؛ولو كان هذا هو املراد ملا َحُسَن اسـتثناُء املـؤمنني مـن ذلـك(
  : كقولــه تعــاىل،وإنــام املــراد مــا ذكرنــاه             � 

                                                
كان بعض العلامء قد جاوز املائة سنة وهو ممتع بقوته : (من ذلك ما رواه ابن رجب احلنبىل، قال) ١(

هذه جوارح حفظناها عن املعايص يف : وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، فعوتب يف ذلك، فقال 
-١٤٢٢مؤسسة الرسالة . ١/٤٦٧: كمجامع العلوم واحل) الصغر، فحفظها اهللا علينا يف الكرب

٢٠٠١. 
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      �(ــا ــار هن ــّرسه بالن ــرسَّ ، فف ــرس« وف ــورة العــرص » اخل ىف س
 . باهلالك

 ،إنَّ تفسري أسفل سافلني بـاهلرم مـروىٌّ عـن كثـري مـن الـصحابة والتـابعني: وأقول أوالً   
 ومـا اعـرتض بـه ابـُن كثـري مـن أنَّ اهلـرم قـد ُيـصيب بعـض ،وأقره وأجـازه مجهـوُر املفـرسين

لكن الذين كـانوا :  مردوٌد عليه بأهنم ملَّا أجازوا ذلك جعلوا املعنى؛مما ُخيل باالستثناءاملؤمنني 
 ،صاحلني من اهلرمى هلم أجر غري منقطع عىل طاعتهم وصـربهم عـىل ابـتالء اهللا بالـشيخوخة

 ثم أوردوا نـصوصًا مـن الـسنة تثبـت أنـه ُيكَتـب ،وعىل صربهم عىل الطاعة ىف حال صحتهم
 . ضه وهرمه مثل ما كان يعمله من صاحلات ىف صحته وشبابهللمؤمن ىف مر

 بل يرشد إىل أنَّ ثمة ،ليس من الرضورى أن يكون االستثناء شامًال لكل املؤمنني: وثانياً   
مـن بـأنواع أخـرى  كـام ُيكـرم فِرقًـا أخـرى مـنهم ،فريقًا مـنهم ُيكرمـه اهللاُ بمثـل هـذا التكـريم

 . ربة شاهدة عىل علّو املؤمنني مجلًة عىل الرشك وأهله فيكون ىف كلٍّ ع؛الترشيف والتفضيل

                                                
 .٤/٥٢٧: تفسري ابن كثري) ١(
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A 

 ..أما بعد 
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مـن  و،مـن عوامـل ثـراء املعنـى القرآنـىعد أسلوب االستثناء املنقطع ىف القرآن الكريم ي .١
 وذلـك بـام ،العنارص الرتكيبية التى تضمن له حفظه كمعجزة بيانية خالدة إىل يـوم الـدين

 ومن ثم فإن مواضعه بحاجة مستمرة إىل ،ىف طبيعة هذا األسلوب من خفاء وإهيام دالىل
 . نظر وتدبر

د ا .٢  فثمـة ،لبحُث عىل رضورة استكامل نظريـة الـنظم التـى أبـدعها اإلمـام عبـد القـاهرَأكَّ
ــر ــدرس وعمــق النظ ــن ال ــون حقهــا م ــا البالغي ــة كثــرية مل يوفه ــام مل ،أســاليب عربي  ورب

 لعـدم ؛ فبقيت أرضًا يابسة ال ُتنبت مـا ُيعجـب ىف الدراسـات التحليليـة،يتناولوها أصالً 
 فـإذا قـابلهم أحـُد ،لَّ البـاحثون سـبيَل َفْهـِم أرسارهـا َفـَض ،وجود تنظري طويل ومقنع هلا

 أو ، أو تنــازع،هــذا اشــتغال:  وقــالوا؛تلــك األســاليب ىف حتليــل أى نــص أعرضــوا عنــه
 سـيام إذا كـان الـنصُّ ، فيفـوت بـذلك خـري كثـري،...أو محل عىل املعنـى ، ناء منقطع استث

 . عىل هذا اٍألسلوب وكان الرتكيُب كلُّه مبنيًا ،قرآنيًا رشيفًا كريامً 
 إىل فهـم أرسار بالغـة االسـتثناء ، وتفتح مـدخالً ،لذلك حاولت الدراسُة َأْن ُمتهد طريقاً  .٣

 ، مـن خـالل حتليـل سـتة عـرش موضـعًا لـه ىف كتـاب اهللا تعـاىل،املنقطع ىف القرآن الكريم
مراعيًا ىف ذلك االسـتعانة بـدالالت وأسـاليب وأغـراض الـسياق البعيـد والقريـب هلـذا 

 بعيـدًا ، أمًال ىف حترير دالالت وإشارات خاصة بكل موضع ىف مقامه اخلاص،ألسلوبا
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عن تكرار تلـك الفوائـد املنطقيـة اجلدليـة التـى اسـتحوذت عـىل الـدرس البالغـى قـديًام 
 فكثريًا ما كان خيرج هـذا ، وأحسب أن هذا السبيل قد هدانى إىل ما قصدت إليه،وحديثاً 

 .  إىل أرسار أخرى خاصة بكل سياق،ببينةاألسلوب عن كونه دعوى يشء 
كشف البحث عـن أن الطريـق األبـرز ىف فهـم أرسار هـذا األسـلوب ىف القـرآن الكـريم  .٤

: والثـانى. واألسـاليبتتبع الـسياق وحـشد املتـشابه ىف املعـانى : األول: يتمثل ىف أمرين
النقطـاع  فيكـون ل،االنطالق من أن هذا األسـلوب يرتكـز عـىل اجلمـع بـني املتناقـضات

 .  ولظاهر االتصال إشارات وإحياءات أخرى،داللة
 وذلـك ،أشارت الدراسـة إىل تكلـف النحـاة ىف بعـض مواضـع درسـهم هلـذا األسـلوب .٥

 وال تعني عـىل ،حني تصوروا فيه املجاز من عدة وجوه ال تناسب سياقات فصيح الكالم
 . فهم قويم وتصور صحيح لدقائق هذا األسلوب

 ذلك التقدير الـذى يـشيع ىف ،اطر التأويل والتقدير عىل البالغة القرآنيةنبَّه البحُث إىل خم .٦
 مما يمثل خطـرًا عظـيًام عـىل كـون اللفـظ ،كتب النحاة ويعتمد عليه كثري من أهل التفسري

ُر بـه  وهـذا خطـر تـرى آثـاره ىف حتلـيالت بالغيـة ،القرآنى هو مناط اإلعجاز دون ما ُيَقدَّ
ى اللفَظ القرآنى املعجز دون وعى ،قديرات النحاة تعتمد عىل ت،كثرية للقرآن أهنـم  وُتنحِّ

 إىل حتليـل تقـديرات ،عن حتليـل الـنص القرآنـى الـذى وقـع بـه التحـدىبذلك خيرجون 
 ،ىف االسـتثناء املنقطـع شـاهدًا عـىل هـذا اخلطـر» إال«موضع  »لكن«وكان وضع . النحاة

مال تنفك أبدًا عن » إال«بأن عىل الرغم من إقرارهم  ق أو املتَوهَّ  .اإلخراج املحقَّ
أثبت البحُث عدَم عناية البالغيني بأسلوب االستثناء املنقطع عنايًة تليق هبذا األسـلوب  .٧

 فتنـاولوا بعـض شـواهده ىف علـم ؛ خاصـة ىف رحـاب اإلعجـاز القرآنـى،الدقيق املـوحى
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نفـس كـالم  ثم أخذ الالحقون يكررون ، وكان تناوهلم سطحيًا خاليًا من التعمق،البديع
 .  حتى امتد أثر ذلك إىل مجهور املحدثني،السابقني ىف القاعدة واملثال

 وكثٌري مـن هـذا النـادر ،نبَّه البحُث إىل ندرة إشارات املفرسين ىف بالغة االستثناء املنقطع .٨
 وهـو مـا يتكـرر ىف كـل مقـام ،يعتمد عىل الـرس املنطقـى البالغـى الـذى ذكـره القزوينـى

 وممـا نـأى هبـم عـن ،ه مـن معـانيحـصائص تلك السياقات وما تتوسياق دون مراعاة خل
 .  بمجرد ذكر اخلالف ىف كون االستثناء متصًال أو منقطعاً ذلك ُشغُلهم

 ،غلب عىل البالغيني املحدثني املحافظني تناوُل هـذا األسـلوب بـنفس تنـاول الـسابقني .٩
زاً  وكـان أسـتاذنا الـد،ومل يتعد كثري منهم شواهد السابقني القليلـة  كتور صـبَّاح دراز مـربَّ

 فظهــرت لــه ،بـني هــؤالء بعنايتــه الكبـرية بأســلوب االســتثناء عمومــًا ىف القـرآن الكــريم
 لكـن كانـت عنايتـه باالسـتثناء }بحوث بالغيـة ىف علـم البـديع{تعليقات قيمة ىف كتابه 

 .املفرغ أعظم من االستثناء املنقطع بكثري
عىل تكرير كـالم القـدماء ) ني والبنيوينياحلداثي(كشفت الدراسة عن اقتصار جهود  .١٠

 ، املــستوى الــسطحى،املفارقــة( لكــن بمفــردات ومــصطلحات جديــدة ،ىف هــذا البــاب
 وإن مل يستطيعوا االستغناء عـن كثـري مـن مفـردات ومـصطلحات ،...)املستوى العميق 

 ،أخطاء فاحشة عند تطبيق هذا األسلوب عىل شـعر املتنبـى وقد وقع بعضهم ىف ،الرتاث
 . فأدخلوا فيه ما ليس منه

أنـف بعـض احلــداثيني مـن ذكــر مـصطلحى االتـصال واالنقطــاع ىف رشحهـم لطبيعــة  .١١
 ، فبقـدر مـا كـانوا يتقربـون إىل املـصطلح الغربـى اجلديـد،الداللة ىف االستثناء املنقطـع

 .  مصطلحاتنا القديمة– بوعى أو بدون وعى –كانوا ُيميتون 
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 وبخاصـة ىف جمـال ،ة فاتـت عـىل البالغـة وأهلهـاأوضحت الدراسة أنَّ جهـودًا عظيمـ .١٢
مكـان  جراء شـغف كثـري مـن احلـداثيني بـإحالل املـصطلح الغربـى ،اإلعجاز القرآنى
 .  مما قطع علينا الطريَق إىل التطور البالغى،املصطلح القديم

������������������������
 ،دراسـة بالغيــةرضورة اسـتكامل دراسـة مواضــع االسـتثناء املنقطـع ىف القــرآن الكـريم  .١

 .  الكتشاف معان جديدة ىف التفسري،تعتمد عىل إشارات السياق
ة األسـاليب العربيـة ىف القـرآن حاجة البالغة القرآنية إىل دراسات جديـدة تكمـل دراسـ .٢

 .  االستثناء املفرغ، احلمل عىل املعنى، االشتغال،التنازع:  ومنها،الكريم
 ). ظواهر خماطر التأويل عىل البالغة القرآنية(جتنيد جمموعة من خرية الباحثني لدراسة  .٣
ـنهم مـن دراسـة ،تعديل مناهج طالب العلم ىف باب تأكيد املدح بـام يـشبه الـذم .٤  بـام ُيمكِّ

 . البالغة القرآنية ىف هذا الباب
 وأْن يعفـو عـام فيـه ،وأخريًا أسأل اهللا العىل القدير أْن جيعل هذا العمَل خالصًا لوجهه الكـريم

ًال عاجَل البرشى ىل وألبـى وأمـى ومجيـع ، وأن َينفَع به،قصمن زلل ون  وأْن جيعله ذكرًا حمصِّ
 وصـىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وأصـحابه األخيـار ، إنه وىل ذلك والقادر عليـه،أهىل

 . وسلم تسليًام كثرياً 
 

 هـ١٤٣٣ من ربيع اآلخر ٨فرغت منه ليلة اجلمعة 
  م٢٠١٢ من  مــارس ١
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 . دار الرتاث بدون. حممد أبو الفضل إبراهيم : ت.  للسيوطى،اإلتقان ىف علوم القرآن .١
 . بدون.  دار أحد– البن مفلح احلنبىل ،اآلداب الرشعية واملنح املرعية .٢
. رجـب عـثامن حممـد: ت.  ألبـى حيـان األندلـسى،ارتشاف الرضب من لسان العـرب .٣

 .١٩٩٨ – ١٤١٨ مكتبة اخلانجى ط أوىل
 دار الكتب العلميـة ،عبد اللطيف عبد الرمحن: ت.  ألبى السعود ،إرشاد العقل السليم .٤

 . ١٩٩٩ – ١٤١٩ بريوت ط أوىل –
مطبعة الـرشوق . أبو بكر السيد الباز /  د، دراسة تفسريية–االستثناء ىف القرآن الكريم  .٥

 . ٢٠٠١بالراهبني 
دار الكتب العلميـة ط أوىل . حممد عبد القادرعطا :  ت، للقراىف،االستغناء ىف االستثناء .٦

١٩٨٦ – ١٤٠٦ . 
ط الـسعادة . عبـد العزيـز أبـو رسيـع ياسـني/  د،األساليب اإلنشائية ىف البالغة العربيـة .٧

 . ١٩٨٩ – ١٤١٠أوىل 
األمانـة ط . صـبَّاح دراز/  د،األساليب اإلنشائية وأرسارها البالغية ىف القـرآن الكـريم .٨

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦أوىل 
 .  مؤسسة الرسالة بدون–عبد احلسني الفتىل : ت.  البن الرساج،األصول ىف النحو .٩

 . هـ١٢٨٤املطبعة السلطانية .  لعصام الدين اإلسفرايينى ،األطول عىل التلخيص .١٠
 . م١٩٩٤ مكتبة مرص –أبو بكر عبد الرازق : ت.  للباقالنى ،إعجاز القرآن .١١
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ــريم .١٢ ــرآن الك ــراب الق ــاس ،إع ــري/ د: ت.  للنح ــازى زه ــة .  غ ــب ط ثالث ــامل الكت ع
١٩٨٨–١٤٠٩ . 

 . هـ١٣٢٧ أوىل –مطبعة السعادة .  للتنوخى ،األقىص القريب ىف علم البيان .١٣
 ). هبامش الكشاف( البن املنري ،االنتصاف فيام تضمنه الكشاف من االعتزال .١٤
 ). مطبوع مع حاشية الشهاب( للبيضاوى ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل .١٥
حممد حميى الـدين عبـد احلميـد : ت.  البن هشام ،إىل ألفية ابن مالكأوضح املسالك  .١٦

 . ١٩٩٥ – ١٤١٦ املكتبة العرصية –
 بريوت ط ثانية – دار اجليل –حممد عبد املنعم خفاجى / د: ت.  للقزوينى،اإليضاح .١٧

١٩٩٣ – ١٤١٤. 
–١٤١٢ دار الفكـر –صدقى حممـد مجيـل : ت.  ألبى حيان األندلسى،البحر املحيط .١٨

١٩٩٢. 
 . ١٩٩٧ – ١٤١٧األزهر للطباعة . صبَّاح دراز /  د،بحوث بالغية ىف علم البديع .١٩
 رسـالة –وليـد محـودة /  د،البدل املفـرد ىف القـرآن الكـريم مواقعـه وأرساره البالغيـة .٢٠

 . ٢٠٠٨ – ١٤٢٩ كلية اللغة العربية بإيتاى البارود ،دكتوراه
–١٤٢٣ دار احلـديث –الح  عـامر صـ،سيد عمـران: ت.  البن القيم ،بدائع الفوائد .٢١

٢٠٠٢. 
 هنـضة مـرص ط ثانيـة –حفنـى حممـد رشف / د:  ت، البن أبـى اإلصـبع،بديع القرآن .٢٢

١٩٧٢ – ١٣٩٢ . 
-١٤١٠ دار اجليـل ط أوىل –حممد عبـد املـنعم خفـاجى / د:  ت، البن املعتز،البديع .٢٣

١٩٩٠ . 
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اهليئـة املـرصية . مجيـل عبـد املجيـد /  د،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النـصية .٢٤
 . م١٩٩٨العامة للكتاب 

 بـريوت – دار الكتب العلميـة ،عىل مهناعبدا : ت.  ألسامة بن منقذ ،البديع ىف البديع .٢٥
 . ١٩٨٧ – ١٤٠٧ط أوىل 

 . م٢٠٠١دار الفكر العربى . عبد الفتاح الشني /  د،البديع ىف ضوء أساليب القرآن .٢٦
 الكويـت ط –دار الكتـاب اجلـامعى . م عبد الواحد عال/  د،البديع املصطلح والقيمة .٢٧

 . م١٩٩٦ثانية 
ــاظ .٢٨ ــانى واأللف ــن املع ــديع م ــى /  د،الب ــيم املطعن ــد العظ ــة ط أوىل . عب  – ١٤٢٣وهب

٢٠٠٢ . 
مكتبــة اآلداب ط أوىل . شــكرى الطوانــسى /  د،مقاربــة نــسقية بنيويــةالبــديع وفنونــه  .٢٩

 . م٢٠٠٨
ــو ال:  ت. للزركــشى ،الربهــان ىف علــوم القــرآن .٣٠ ــراهيمحممــد أب ــرتاث . فــضل إب دار ال

١٩٥٧ – ١٣٧٦ . 
. حممـد عـىل النجـار:  ت، للفريوزابادى،بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز .٣١

 . ٢٠١٠ – ١٤٣١املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
 –الرشكة املـرصية العامليـة للنـرش . حممد عبد املطلب /  د،البالغة العربية قراءة أخرى .٣٢

 . ١٩٩٧ط أوىل 
 مكتبــة –رضــا كامــل /  د،اء املفارقــة دراســة بالغيــة حتليليــة شــعر املتنبــى نموذجــاً بنــ .٣٣

 . ٢٠١٠ – ١٤٣١اآلداب ط أوىل 
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-١٤١٦ دار اجليــل ط أوىل ،عبــد الــستار زمــوط/ د: ت.  للطيبــى ،التبيــان ىف البيــان .٣٤
١٩٩٦ . 

ــرآن .٣٥ ــع عــىل إعجــاز الق ــان املطل ــان ىف علــم البي ــن الزملكــانى،التبي ــد / د: ت.  الب أمح
 .  بغداد بدون–مطبعة العانى . خدجية احلديثى /  د،مطلوب

ــري .٣٦ ــر التحب ــبع،حتري ــى اإلص ــن أب ــى رشف :  ت، الب ــشئون . حفن ــىل لل ــس األع املجل
 . ١٩٩٥ – ١٤١٦اإلسالمية 

 . بدون.  تونس – دار سحنون ، للطاهر ابن عاشور،التحرير والتنوير .٣٧
 . بدون. المية  مكتبة الدعوة اإلس، البن كثري،تفسري القرآن العظيم .٣٨
. عبد الـرمحن سـليامن :  ت،توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك للمرادى .٣٩

 . ٢٠٠٨ – ١٤٢٨دار الفكر العربى ط أوىل 
.  حممـد فاضـل ،فخر الدين قبـاوة/ د: ت.  للمرادى ،اجلنى الدانى ىف حروف املعانى .٤٠

 . ١٩٩٢ – ١٤١٢دار الكتب العلمية ط أوىل 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣ بريوت –دار املعرفة .  للطربى ، تفسري القرآنجامع البيان ىف .٤١
 .٢٠٠١-١٤٢٢مؤسسة الرسالة .  البن رجب احلنبىل ،جامع العلوم واحلكم .٤٢
 . بدون. دار الريان للرتاث .  للقرطبى،اجلامع ألحكام القرآن .٤٣
 . م٢٠٠٧ دار غريب ط أوىل ،عىل أبى املكارم/  د،احلذف والتقدير ىف النحو العربى .٤٤
 ). هبامش حاشية القونوى(حاشية ابن التمجيد عىل تفسري البيضاوى  .٤٥
 . بدون. دار الفكر . حاشية اجلمل عىل اجلاللني  .٤٦
دار الكتب العلميـة ط ثانيـة . تركى فرحان: ت.  اخلرضى عىل رشح ابن عقيل حاشية .٤٧

٢٠٠٥ – ١٤٢٦ . 
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 . بدون. دار اإلرشاد اإلسالمى ) ضمن رشوح التلخيص(حاشية الدسوقى  .٤٨
 . بدون.  بريوت –دار إحياء الرتاث العربى . حاشية زادة عىل البيضاوى  .٤٩
 – دار الكتـب العلميـة –عبـد الـرازق املهـدى : ت. حاشية الـشهاب عـىل البيـضاوى  .٥٠

 . ١٩٩٧ – ١٤١٧بريوت ط أوىل 
مكتبـة الـصفا ط أوىل . حممـود بـن اجلميـل :  ت،حاشية الصبان عىل رشح األشـمونى .٥١

٢٠٠٢ – ١٤٢٣ . 
مطبعـة مدرسـة ) مطبوع مع فـيض الفتـاح للـرشبينى( عبد احلكيم السيالكوتى حاشية .٥٢

 . ١٩٠٥ – ١٣٢٣ ط أوىل والدة عباس األول
 – دار الكتـب العلميـة ،عبـد اهللا حممـود حممـد: ت. حاشية القونـوى عـىل البيـضاوى  .٥٣

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بريوت ط أوىل 
 ١٣٩٢دار احلديث . ضيمة حممد عبد اخلالق ع/  د،دراسات ألسلوب القرآن الكريم .٥٤

– ١٩٧٢ . 
 . ١٩٩٤ – ١٤١٤ط أوىل . الشحات أبو ستيت /  د،دراسات منهجية ىف علم البديع .٥٥
ــاب املكنــون .٥٦ ــدر املــصون ىف علــوم الكت ــى،ال ــوض :  ت، للــسمني احللب عــىل حممــد ع

 . ١٩٩٤ – ١٤١٤دار الكتب العلمية ط أوىل . وآخرون 
املـدنى ط ثالثــة . الـشيخ حممـود شــاكر: ت.  لعبــد القـاهر اجلرجــانى،دالئـل اإلعجـاز .٥٧

١٩٩٢ – ١٤١٣  . 
 . م١٩٨٦ الرشكة التونسية –الشيخ الطاهر ابن عاشور : ت. ديوان النابغة الذبيانى .٥٨
. أمحد حممـود املـرصى /  د،رؤى ىف البالغة العربية دراسة تطبيقية ملباحث علم البديع .٥٩

 . م٢٠٠٨دار الوفاء ط أوىل 
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 املكتبــة –هــانى احلـاج : ت. قاسـم عبــد الكـريم القـشريى ألبــى ال،الرسـالة القـشريية .٦٠
 . بدون. التوفيقية

-١٤٠٣ دار الفكـر – لأللوسـى ،روح املعانى ىف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـانى .٦١
١٩٨٣ . 

 ). هبامش حاشية الصبان(رشح األشمونى عىل ألفية ابن مالك  .٦٢
دار الـرتاث .  عبـد احلميـد حممد حميى الـدين:  ت،رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك .٦٣

 . ١٩٨٠ – ١٤٠٠ سنة ٢٠ط 
دار الكتــب . اســم عبــد احلميــد ج/ د:  ت،رشح ابــن طولــون عــىل ألفيــة ابــن مالــك .٦٤

 . ٢٠٠٢ – ١٤٢٣العلمية ط أوىل 
دار الكتــب .  طـارق فتحــى،حممــد عبــد القـادر عطــا:  ت،رشح التـسهيل البــن مالـك .٦٥

 . ٢٠٠١ – ١٤٢٢العلمية 
 . ط دار السالميشرشح التسهيل لناظر اجل .٦٦
دار الكتـب العلميـة . حممد باسـل:  ت، خلالد األزهرى،رشح الترصيح عىل التوضيح .٦٧

 .٢٠٠٠ – ١٤٢١ط أوىل 
دار الكتـب العلميـة ط أوىل . فـواز الـشعار :  ت، البـن عـصفور،رشح مجل الزجاجى .٦٨

١٩٩٨ – ١٤١٩ . 
 – ١٤٢١وىل عـامل الكتـب ط أ. عبد العال سـامل مكـرم :  ت،رشح الرىض عىل الكافية .٦٩

٢٠٠٠ . 
دار الكتـب .  عادل عبـد املوجـود،عىل معوض:  ت، البن مالك،رشح الكافية الشافية .٧٠

 . ٢٠٠٠ – ١٤٢٠العلمية ط أوىل 
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 . مكتبة املتنبى بدون،  البن يعيش ،رشح املفصل .٧١
-١٤٢١العبيكــان ط أوىل . عبــد الــرمحن العثيمــني: رشح املفــصل، للخــوارزمى، ت .٧٢

٢٠٠٠. 
دار الطباعـة املحمديـة ط أوىل . عىل حممد فـاخر / د: عصفور، ترشح املقرب، البن  .٧٣

١٩٩٤ – ١٤١٤ . 
ــاهىل  .٧٤ ــشعر اجل ــشعراء، د-ال ــازع ال ــة ىف من ــى/  دراس ــو موس ــد أب ــة ط أوىل . حمم وهب

٢٠٠٨-١٤٢٩ . 
ــديعى  .٧٥ ــصبغ الب ــةال ــة العربي ــى /  د،ىف اللغ ــاب العرب ــى، دار الكت ــراهيم موس ــد إب أمح

١٩٦٩-١٣٨٨ . 
 دار الكتب العلمية ط ثانيـة –مفيد قميحة / د:  ت،ل العسكرى ألبى هال،الصناعتني .٧٦

١٩٨٩-١٤٠٩ . 
 بريوت ط أوىل –دار الكتب العلمية . حممد عبد السالم شاهني : ت.  للعلوى،الطراز .٧٧

١٩٩٥ – ١٤١٥ . 
 ). ضمن رشوح التلخيص( للسبكى ،عروس األفراح .٧٨
 . ١٩٩٨-١٤١٨مؤسسة املختار ط ثانية . بسيونى فيود/  د،علم البديع .٧٩
ــدة .٨٠ ــيق،العم ــن رش ــد:  ت، الب ــد احلمي ــدين عب ــى ال ــد حمي ــسة . حمم ــل ط خام دار اجلي

١٩٨١-١٤٠١ . 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الرشوق ط أوىل . عبد القادر حسني/  د،فن البديع .٨١
 .  بدون–حممد حسن حجازى /  د،فن البديع .٨٢
 . ١٩٧٩ اهليئة املرصية العامة للكتاب ،عبد السالم هارون: ت.  لسيبويه،الكتاب .٨٣
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 ١٤١٨العبيكـان ط أوىل .  عىل معوض،عادل عبد املوجود: ت.  للزخمرشى،الكشاف .٨٤
– ١٩٩٨ . 

 . بدون. دار املعارف ط ثالثة.  الكبري وآخران اهللاعبد: ت.  البن منظور،لسان العرب .٨٥
دار . عبــد الــسالم حممــد:  ت، البــن عطيــة،املحــرر الــوجيز ىف تفــسري الكتــاب العزيــز .٨٦

 . ٢٠٠١ – ١٤٢٢ الكتب العلمية ط أوىل
 . ١٧٧سلسلة عامل املعرفة رقم . شكرى حممد عياد/  د،املذاهب األدبية والنقدية .٨٧
 .٢٧٢سلسلة عامل املعرفة رقم . عبد العزيز محودة /  د،املرايا املقعرة .٨٨
 ). مطبوع مع فيض الفتاح( لسعد الدين التفتازانى ،املطول .٨٩
 .بدون.  دار سعد الدين–عبد اللطيف اخلطيب /  د،معجم القراءات القرآنية .٩٠
دار احلـديث ط ثانيـة .  حممد فؤاد عبـد البـاقى،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم .٩١

١٩٨٨ – ١٤٠٨ . 
 عـامل الكتـب أوىل ،عبـد اجلليـل عبـده شـلبى/ د: ت.  للزجاج،معانى القرآن وإعرابه .٩٢

١٩٨٨ -١٤٠٨ . 
. دين عبـد احلميـدحممـد حميـى الـ: ت.  البن هـشام،مغنى اللبيب عن كتب األعاريب .٩٣

 . ١٩٩٥ – ١٤١٦ بريوت –املكتبة العرصية 
 – ١٤٠٧دار الكتـب العلميـة ط ثانيــة . نعـيم زرزور: ت.  للـسكاكى ،مفتـاح العلـوم .٩٤

١٩٨٧ . 
 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الفكر ط ثانية .  للرازى،مفاتيح الغيب .٩٥
ــد الــرمحن: ت.  للراغــب األصــفهانى،املفــردات ىف غريــب القــرآن .٩٦ ــ،وائــل عب ة  املكتب

 .  بدون–التوفيقية 



 

 - ١٥٨٦ -

دار الفكـر العربـى ط أوىل . حممـد العبـد /  د، دراسة ىف بنيـة الداللـة–املفارقة القرآنية  .٩٧
١٩٩٤ – ١٤١٥ . 

حممـد :  ت، للعينى،)رشح الشواهد الكربى(املقاصد النحوية ىف رشح شواهد األلفية  .٩٨
 .٢٠٠٥ – ١٤٢٦دار الكتب العلمية ط أوىل . باسل

 . ١٩٨٣ – ١٤٠٣دار الغرب ط أوىل . سعيد الفالح: ت. اطى  للغرن،مالك التأويل .٩٩
. حممـد احلبيـب بـن اخلوجـة :  ت، حلازم القرطـاجنى،منهاج البلغاء ورساج األدباء .١٠٠

 . دار اآلفاق العربية بدون
 دار – لألســتاذ أمــني اخلــوىل ،منــاهج جتديــد ىف النحــو والبالغــة والتفــسري واألدب .١٠١

 . ١٩٦١املعرفة ط أوىل 
 ). ضمن رشوح التلخيص( البن يعقوب ،تاحمواهب الف .١٠٢
دار . عبــد الــرازق املهــدى: ت.  للبقــاعى،نظــم الــدرر ىف تناســب اآليــات والــسور .١٠٣

 . ٢٠٠٣ – ١٤٢٤ بريوت ط ثانية –الكتب العلمية 
 عـامل ،عبـد العـال سـامل مكـرم/ د: ت.  للـسيوطى،مهع اهلوامع رشح مجـع اجلوامـع .١٠٤

 . ٢٠٠١ – ١٤٢١الكتب 
 . م٢٠٠٠دار قباء . عائشة حسني فريد/  د،ن البديعوشى الربيع بألوا .١٠٥
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 ١٣٦٩ املقدمة  -
  درس النحاة :املبحــــث األول -

 احلكـم – منـشأ اخلـالف – االستثناء املتصل واملنقطع –تعريف االستثناء 
 جهود ابـن –القراىف  جهود -» لكن« تقدير –اإلعرابى  لالستثناء املنقطع 

 القيم

١٣٧٤ 
 

  درس البالغيني :املبحث الثانى  -
 جهـد املتـأخرين ىف حتريـر قواعـد –االستثناء املنقطع ىف دراسات القـدماء 

 أيـن القـرآن ىف – غـرض هـذا األسـلوب – تقسيم القزوينـى –هذا الباب 
  تعليق ومدخل– جهود املحدثني -دراستهم؟ 

١٣٩١ 

 مـدخل –ن آيات االستثناء املنقطع ىف القرآن الكـريم  م:املبحث الثالث -
 بالغى حتليىل

١٤٢٩ 

         : قوله تعاىل  -١

 ]٧٨: البقرة [                            

١٤٢٩ 

       : قولــــــه تعـــــــاىل  -٢

           

 ]٢٢: النساء [                                                                          

١٤٤٦ 
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ــــاىل -٣ ــــه تع         :  قول

            

             

 ]١٥٧: النساء [                         

١٤٦٤ 

          :  قوله تعـاىل -٤

 ]٦٢: مريم [                                                          

١٤٧٨ 

            :  قوله تعاىل -٥

 ]٢٦-٢٥: الواقعة   [                                        

١٤٧٨ 

        :  قولـــــه تعـــــاىل-٦

           

               

 ]٢٣: الشورى  [                                                              

١٥١٠ 

ــه تعــاىل -٧            :  قول

               
 ]٢١-١٩: الليل[

١٥٢١ 
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          :  قوله تعـاىل-٨

            
 ]٨٩ - ٨٧: الشعراء[

١٥٢٨ 

        :  قوله تعاىل-٩

         

 ]٣٧: سبأ     [        

١٥٢٨ 

         :  قوله تعاىل- ١٠

            
 ]٤٠ -  ٣٨: الصافات[                                   

١٥٢٨ 

       : اىل قولــــــه تعــــــ-١١

        

 ]٧٤ – ٧٢: الصافات[                                          

١٥٢٨ 

ــاىل-١٢ ــه تع  :  قول                   

                   

       �                 
 ]١٦٠ – ١٥٨: الصافات[

١٥٢٨ 
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ــاىل-١٣ ــه تع   :  قول            

                      

    �         ]   ٦٧ – ٦٦: الزخرف[ 

١٥٢٨ 

 :  قوله تعـاىل-١٤              

                

             � 
 ]٤٢ -٤٠: الدخان [

١٥٢٩ 

   :  قوله تعـاىل-١٥              

   �                                                 ]٣٩ – ٣٨: ثراملد[ 

١٥٢٩ 

ــــاىل-١٦ ــــه تع    :  قول        

           �      

           �                  ]  ٦ – ٤: التني[ 

١٥٢٩ 

 ١٥٧٤  اخلامتة -
 ١٥٧٨ املصادر واملراجع -
 ١٥٨٧ فهرس املوضوعات -

 


