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ُّؾ
اء َرب َ
أقىالُ ا ُملفَسِّزيً يف معيِ االستثياء يف آ َي َتٌِ هىد إِاَّل َما َ
ش َ
 دراسُ وتكىيه-دَ .خلىد "حمند أمني احلىارٍ**

د .ميصىر حمنىد أبى سييه*
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ملخص

ً
ً
البحث إلى دراسة أقك ً
ً
ػي سػكرة
اؿ
ؼ هذا
ِّ
ي
يهد ي
المفسر ى
يف ن
قديما كحديثنا في معنى االستثناء الكارد في ىآيتى ٍ
ػؽ أوػػكؿ التفسػػير كقكا ػػد ؛ يب ٍغىي ػةى الكوػػكؿ إلػػى اللػ ً
ػكؿ ال ػ ار فػػي
ػاء رمبػػؾَش كمناقى ػػتًها ىكٍفػ ى
هػػكد الإال مػػا ػ ى
ي
ؽ أه ً
اف لتحليػ ً
ؾ الباحثػ ً
ػداؼ البحػث ياػبل مػف :المػنه االسػتلرا،يش كالمػنه التحَيَػيش كالمػنه
ذلؾش كقد ىسػَى ى
بعد الدراسة الم ىع َّملىة لؤلقك ً
َّػدةش منهػاَّ :
ػر مػف
أف اثي نا
اؿ المختَفػة إلػى نتػا،
النلدم .كقد َّ
تكو ىؿ هذا البحث ى
ي
باب ً
ػؼ مػف ق و
الر حػاف؛ ألسػ و
ػكؿ .خػر .كمنهػاَّ :
أف
ؾ األقكاؿ ال يرقىى إلى در ة اللىبكؿش فض نػبل ػف م
تَ ى
تختَ ي
ؾَ فػػي ا.يتى ٍػي ًف الاػريمتىٍي ًفش اػ ً
و و
ػاللكؿ
ػاء رمبػ ى
هنػا ى
الر حػاف فػػي تفسػػير الإال مػا ػ ى
ؾ أاثػ ىػر مػف قػػكؿ قابًػؿ لَلىيبػػكؿ ك ٌ
ى
اإللهيػػةش كاللػ ً
طَى ػ ً
َّ
ػكؿ :بػ َّ
بػ َّ
الم ٍسػػتىثٍىنى فػػي
ػيً ،ة
ػاف يم ٍ
ؽ الم ػ ى
وػ يػد ب ػ بيػ ي
ػتثناء ايػ يػر كاق ػ واش صكاَّنمػػا ييلى ى
ػَّف هػػذا االسػ ى
ػَّف ي
العَـ في إلى ً
ً
اللكؿ :بالتكقم ً
كرد ً
ا.يتىٍي ًف هـ أه يؿ التكحيدش ك ً
داللة هذا االستثناءش ِّ
اهلل تعالى.
ؼ في
ى
الكممات الدالة :االستثناءش هكدش المفسريف.

Abstract
This study aims to study the sayings of the interpreters of old and recent in the
meaning of the exception contained in the two verses of Houd Surah (except what Allah
wills). And discuss it in accordance with the fundamentals of interpretation and rules, in
order to reach the most correct view in that. To achieve the objectives of the study ,the
researchers followed the inductive approach, analytical approach and critical Approach.
This research conducted many results, after studying in depth the various sayings including:
many of these sayings don’t reach the degree of acceptance, as well as the most likely, for
reasons that differ from one saying to another. There is more than saying that is accepted
and plausible in interpreting (except what Allah wills) in the two Holy verses, such as
saying that this exception is not a reality, but rather an absolute of will, and saying that
those who are excluded in the verses are the people of Tawhid, and the saying to stop in
indicating this exception, in which the knowledge is refered to Allah.

املكدمُ.

شي ٍء و ُى ًدى ور ْحم ًة وب ْ ِ
ِ
كقاؿ
يف[النحؿ]ٖٗ :ش ى
سمِ ِم َ
ََ َ َُ
ش َرى ل ْم ُم ْ
الحمد هلل رب العالميفش الذم أنزؿ الاتاب :ت ْب َيا ًنا لِّ ُك ِّؿ َ ْ َ
ِ
ات ُى اف أ ُُّـ ا ْل ِكتَ ِ
عميؾ
أنزؿ
يف في قُمُوِب ِي ْـ َزْيغٌ
سبحان  :-ىو الذي َ
اب َوأُ َخُر ُمتَ َ
َ
شاِب َي ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
آي ٌ
ات فَأَ اما الاِذ َ
 ىالكتاب م ْن ُو َ
َ
الر ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف ما تَ َ ِ
آمانا ِب ِو ُكؿ ِّم ْف
اء تَأ ِْويمِ ِو َو َما َي ْعمَ ُـ تَأ ِْويمَ ُو إَِّلا الما ُو َو ا
وف ِفي ا ْل ِع ْمِـ َيقُولُ َ
اس ُخ َ
اء ا ْلفتْ َنة َو ْابت َغ َ
ش َاب َو م ْن ُو ْابت َغ َ
وف َ
فَ َيتاِب ُع َ َ
* أستاذ م ارؾش قسـ أوكؿ الديفش اَية ال ريعة كالدراسات اإلسبلميةش امعة اليرمكؾ.
** أستاذ م ارؾش قسـ الدراسات اللرآنيةش اَية ا.داب كالعَكـ اإلنسانيةش امعة طيبة.
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اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

ِع ِند َرِّب َنا َوما َي اذ اكُر إَِّلا أ ُْولُواْ األ ْل َب ِ
ػي الا ِػذي ُي ْػؤ ِم ُف ِبالما ِػو َوَكمِ َم ِات ِػو
ػي األ ُِّم ِّ
سػولِ ِو الانِب ِّ
اب[آؿ مػراف]ٕ :ش كالوػبلةي كالسػبلـ َػىَ :ر ُ
َ
[األ راؼ]ُٖٓ :ش أخرج الناس مف الظَمػات إلػى النػكر بػرذف رِّبهػـ إلػى وػراط العزيػز الحميػدش ك َػى ً
ً
ػار َػى
س
ػف
م
ك
ب
ػح
و
ك
ػ
آل
ىى ى
ى
نه ً إلى يكـ الديف.

كرندا لَ ً
ؽ َى ىاثٍىرًة ِّ
اتاب اهلل تعالى ىم ً
ا،ب ش
الردش كال تنلضي
أما بعدش فبل ي از يؿ
ناهَيفش كمرً نعا لَدارسيفش ال ىي ٍخَى ي
ي
ي
آية ك و
ارد َى و
كين ىا ً ي
احدة من ش ىفي ٍنفىتً ي لها يم ٍغَىؽش ٍ
كال ي ىباي من العَماءش كال ت از يؿ العلك يؿ تتك ي
كيتىىب َّػدل لهػا ك ػ ه
ؼ لها معنىش ى
م
ػَّف فػػي ياػ ِّػؿ آيػػات
مػػف الداللػػةش أك ى
طػ ىػر ه
المػػدلش بعيػػدةى اإلحاطػػةن كذلػػؾ هػػك ال ػ ي
المػرادش كتظػؿ ا.يػةي بعػ ىػد ذلػػؾ كاسػػعةى ى
ؼ مػػف ي
ت فيػ
ػؼ نػدها العَمػاءش ٍ
ػامهـش كا ػتى ى ىر ٍ
فاختىَىفى ٍ
ياكفش كأ ٍ َىى مػا ىيلىػاي فػي ا.يػات التػي كق ى
اللرآفش كهك أظهى ير ما ي
ػت فيهػا أفه ي
اهات ِّ
متعددة.
أذهانهـش كن َّى ف ذلؾ أقكا هؿ اثيرةش كات
ه
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
ا
شقُوا فَفي الن ِ
يف
يػر َو َ
يف َ
شػ ِي ٌ
يؽ * َخالػد َ
كمف هذ ا.يات قك يؿ اهلل تعالى في سكرة الهكدَ :فَأَ اما الذ َ
ار لَ ُي ْـ ف َ
ييػا َزف ٌ
يف س ِػع ُدوا فَ ِفػي ا ْلةان ِػة َخالِ ِػد َ ِ
ِ
ِ
ييػا َمػا
ام ِت ال ا
ُّؾ إِ اف َرب َ
اء َرب َ
ض إِاَّل َما َ
اؾ فَ اعا ٌؿ لِ َما ُي ِر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
س َم َاو ُ
َ
يف ف َ
ف َ
يد * َوأَ امػا الاػذ َ ُ
ش َ
ييا َما َد َ
طػاء ََ ْيػر م ْةػ ُذوٍذ[هػكد]َُٖ-َُٔ :؛ فلػد اػاف لَمفسػريف نػد االس ً
ػات
ام ِت ال ا
ض إِاَّل َما َ
ػتثناء فيهػا ىكقىف ه
ات َو ْاأل َْر ُ
س َم َاو ُ
ى
ش َ
اء َرُّب َؾ َع َ ً َ َ
َد َ
ً
كض ػػعفنا ف ػػي دليًَه ػػا
ػات ىمدي ػػدةش كأقػ ػكا هؿ دي ػػدةش تختَ ػ ي
طكيَ ػػةش كمناق ػ ه
ػاك ي
ت ق ػ َّػكةن ى
ػؼ قرنب ػػا ي
كب ٍع ػ نػدا م ػػف س ػػياؽ ا.ي ػػات كمعناه ػػاش كتتف ػ ى
ً
كم ىؤَّداها.
كملتضاهاش
ى
كتتداخ يؿ بارةن كلفظنا في حاوَها ي
ِّ
ؾ األقػكاؿ الاثيػرة كالمختَفػة فػي معنػى االسػتثناء الإال مػا
ػكء َػى تَػ ى
ػاء ٍ
ت فاػرةي هػذ الد ارسػة؛ لتيسػَطى الض ى
كمف هنا ى
بعضهاش ثـ دراستًها دراسة َميَّة منه يَّةش تي ٍف ً
اء ربمؾَ في هذ ا.ياتش مف خبلؿ استلراً،هاش كبياف التداخؿ في ً
ضي إلى
ى
تر ي ما هك أه هؿ لَلىبكؿ كالر حاف.
أهنًُ الدراسُ.

ً
ظاهرهػاش ك ىاثي ىػرت
بعض آيات ش التي أ ػ ىا ىؿ
ِّف معنى
تنبا أهمية هذ الدراسة مف اكنها تتوؿ باتاب اهلل تعالىش كتبي ي
ي
كفهمها َى ك هها اايػة نبيَػةش كمػف هنػا
ملودا
بعضها ا.خرش فوار تحليليها
األقكاؿ فيهاش
ن
بعضهاش ك ٌذ ي
فَّارب ي
ى
ظيماش ي
ن
ً
ً
ؽ الفى ٍهػـش كتحليػ ً
ا.يتى ٍػي ًف إلػى تػدقي ً
ػاحب
ددا مف العَماء ىيين م
ىك ى ٍدنا ن
ؽ اللػكؿش فػي معنػى االسػتثناء فيهمػا؛ فو ي
ص َى حا ة هػاتىٍي ًف ى
ػرف ا.ي ػةى مػػف المع ً
ضػػبلت.الَُش كابػ يػف أبػػي العػ ِّػز مػػف قىٍبًَ ػ يلػػك يؿ بعػ ىػد ذاػ ًػر بعػ ً
َّمػ ٍػؿ؛ فػ َّ
ػض
الركح المعػػانيَ ا.لكسػػي يلػػكؿ .... :فت َّ
يٍ
الَِ
األقكاؿ. :ك َى اؿ و
االستثناء مف المت ابً  .ش كاب يػف ا ػكر يلػك يؿ نػد نظيػرة آيػة الهػكدَ كهػي آيػةي الاألنعػاـَ:
تلديرش فهذا
ي
شاء الما ُو إِ اف راب َؾ ح ِك ِ
اؿ الانار مثْوا ُكـ َخالِِد َ ِ
يـ[األنعػاـ. :]ُِٖ :كبهػذا وػار معنػى ا.يػة مكضػا إ ػااؿ
يف ف َ
ييا إِاَّل َما َ َ
قَ َ ُ َ َ ْ
يـ َعم ٌ
َ َ ٌ
ند ميا المفسريفش مػف حيػث مػا تل َّػرىر فػي الاتػاب كالسػنة صكا مػاع األمػة َّ
أف الم ػرايف ال يي ٍغفى يػر لهػـش كأنهػـ مخََّػدكف فػي النػار
دكف استثناء فريؽ كال زماف.الَّ.

فحمَنػػا هػ َّػـ التحليػػؽ كالتػػدقيؽش كالمناق ػػة كالتػػر ي ؛ يب ٍغىيػةى الكوػ ً
ا.يتىػ ٍػيفش ك ى ىع ٍَنػػا
ػكؿ إلػػى الفى ٍهػًػـ األقػػرب لَوػكاب فػػي هػػاتىٍي ًف ى

ساَ،يف اهلل التكفيؽ كالر د كالسداد.
كاايتىناش
ؾ
ذل ى
ملو ىدنا ى
ى
ى
مشكلُ الدراسُ.
يماف تَخيص م اَة الدراسة في األسَ،ة ا.تية:

ُّؾ؟
َّر
اء َرب َ
العَماء معنى االستثناء في ىآيتى ٍي هكد إِاَّل َما َ
ش َ
ي
ُ -ايؼ فىس ى
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ات متًَّفلىةن كم ار يةن للكا د التفسير؟
ِ -هؿ اءت هذ التفسير ي
ّ -ما ال ار ً ي مف هذ األقكاؿ في معنى االستثناء في ا.ية الاريمة؟
أهداف الدراسُ.

اء َرُّب َؾش كمف ثىَّـ دراسة هػذ
تهدؼ هذ الدراسة إلى ما األقكاؿ في تفسير معنى االستثناء في ىآيتى ٍي هكد إِاَّل َما َ
ش َ
األقكاؿش ثـ بياف ا.راء ال ار حة كالملبكلةش كالتنبي َى ا.راء المر كحة كالمردكدة.

ميهج الدراسُ.

لتحليؽ أهداؼ الدراسة قي ٍمنا باتباع ما يَّتي مف مناه البحث العَمي:
ُ -المنه االستلرا،يش كيتمثَّ يؿ في تتمب ًا أقك ً
ُّؾ.
اء َرب َ
اؿ العَماء في معنى االستثناء في ىآيتىي هكد إِاَّل َما َ
ش َ
ً
ً
دكف آخر.
ِ -المنه التحَيَيش كيتمثَّ يؿ في الكقكؼ َى قكا دهـ التي ا تمدكها في اختياراتهـ لمعنى ى
كبياف أسباب ِّ
كبياف أسباب ر حانً ش كالتنبي ً َى األقكاؿ المر كحة ً
ً
ردها.
ّ -المنه النلدمش كيتمثَّ يؿ في إبراز اللكؿ ال ار
الدراسات السابكُ.

اء َرُّب َؾ بالدراسة التفويَيَّة َػى
لـ نلؼ في حدكد بحثنا َى ىم ٍف تناك ىؿ معنى االستثناء في ىآيتى ٍي هكد إِاَّل َما َ
ش َ
ً
ارد فػي قولػو تعػال  :إِاَّل
ا.يتىٍيفش ك نك يانػ  :ال
االستنثاء في
احدا تناك ىؿ
اَّلستثناء الػو ُ
النحك الذم قي ٍمنا ب  .صكاَّنما ىك ى ٍدنا بحثنا ك ن
هاتيف ى
ُ
ى

اء َرُّب َؾ في اآليتَْي ِف  ٔٓٛ ،ٔٓٚمػف سػورة ىػود – دراسػة تفسػيرياةَش لَػداتكر ػادؿ بػف مػر بوػفرش كهػك بحػث من ػكر
َما َ
ش َ

في ىح ٍكلًيَّة مراز البحكث كالدراسات اإلسبلميةش اَية دار العَكـش امعة اللاهرةش الم َد الَٖش العدد الَِٕش ُّّْقَُِِ/ـ.
البحث م ٍختىو ار مك ى ناز في َّ
ا.يتى ٍػي ًف مػف ب ً
ػاب الاإل ػااؿَ؛
أقؿ مف الَُٓ وفحةش ك ى ىع ىؿ
اء هذا
ي
ػتثناء فػي ى
الباحث االس ى
ى
ي ي ىن ي
ػاف سػ ً
اف المبحػػث الثػػاني :النػػكعي
ػبب كقك ً ػ َش ك نػك ي
اف المبحػػث األكؿ فػػي بحثػ  :التحريػ يػر اإل ػػااؿ فػػي آيػػات سػػكرة هػػكد كبيػ ي
فعنػك ي
اإل ااؿ في ا.يات كطريلةي ىد ٍف ًع ََّ .
كقد ىـ ل بتمهيد في الأقكاؿ العَماء في أىىبًدَّي ًػة ال ى َّنػة كالنػارَ .اي ىػر َّ
ػث لػـ يػذ يا ٍر فػي
أف الباح ى
ىد ٍف ًا هذا الاإل ااؿَ -في ً
اثني ًف مف أقكاؿ العَماء الاثيرةش التي استلويناها في هذ الدراسة.
نظر  -إال قى ٍكلىٍي ًف ٍ
كلذا َّ
فرف دراستىنا هذ تىٍنفى ًريد ف هذا البحث بما يَّتي:
ُ -استلراء أقك ً
اء َرُّب َؾ.
اؿ المفسريف في بياف معنى االستثناء في ىآيتى ٍي هكد إِاَّل َما َ
ش َ
ي
ؼ مستىىنداتًها كاال تر ً
ً
ً
ِ -دراسةي هذ األقكاؿ دراسةن َّ
اضات الكاردةى َيها.
َميةن يم ٍستىٍَّنىيةش تا ي ي ٍ
بياف األقكاؿ ال ار حة كالملبكلةش كالتنبي ي َى ا.راء المر كحة كالمردكدة.
ّ-
ي
خطُ البحث.

اء هذا البحث في :ملدمةش كثبلثة مباحثش تلفكها الخاتمة.

المقدمة :كفيها م اَة البحث كأهميت كأهداف كمنه .
شقُوا كمناق تيها.
يف َ
المبحث األوؿ :األقكا يؿ في االستثناء في آية :فَأَ اما الاِذ َ
س ِع ُدوا كمناق تيها.
المبحث الثاني :األقكا يؿ في االستثناء في آيةَ  :وأَ اما الاِذ َ
يف ُ
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ٖٔ

اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

بيف هذ األقكاؿ.
المبحث الثالث :التر ي ي ى
الخاتمة :كفيها أبرز النتا ،التي تكوؿ إليها البحث.

ػاف مػف خطػَّ أك تلوػير
النفا كاللىبػكؿش ك ٍ
كاهللى تعالى نسَّ يؿ ٍ
أف يات ى
ػب لنػا أ ىػر ش كيعف ىػك َّمػا ا ى
أف ي ىع ىؿ في بحثنا هذا ى
ً
ػوف
ؽ
أف يرزقىنا يح ٍس ىف الفهـ لاتاب ش كود ى
يكـ الديفَ  .ي ْوَـ ََّل َي ْنفَعُ َمػا ٌؿ َوََّل َب ُن َ
العمؿ ب ش ك ٍ
أك نسيافش ك ٍ
أف ي عَى ي ن
فيعا لنا ى
سمِ ٍيـ[ال عراء.]ُٗ-ُٖ :
* إِاَّل َم ْف أَتَ الما َو ِب َق ْم ٍب َ
املبحث األول:

شقُوا ومياقَشَتُها.
يف َ
األقىالُ يف االستثياء يف آيُ فَأَ اما الاِذ َ
يف ِفييػا مػا َدام ِ
ِِ
ِ
شقُوا فَ ِفي ال ان ِ
ض
ػت ال ا
ير َو َ
يف َ
ات َو ْاأل َْر ُ
ش ِي ٌ
س َػم َاو ُ
قاؿ اهلل تعالى :فَأَ اما الاِذ َ
ار لَ ُي ْـ ف َ
ييا َزِف ٌ
يؽ * َخالد َ َ َ َ
يف ِفييا ما َدام ِ
ا ِ ِِ
ِ
يف ِ
ِ
ض إِاَّل َمػا
ػت ال ا
إِاَّل َما َ
ات َو ْاأل َْر ُ
اء َرُّب َؾ إِ اف َراب َؾ فَ اعا ٌؿ لِ َما ُي ِر ُ
س َػم َاو ُ
يد * َوأَ اما الاذ َ ُ
ش َ
سع ُدوا فَفي ا ْل َةنة َخالد َ َ َ َ
ػاء
اء َرُّب َؾ َع َ
ت أقكا يؿ المفسريف في معنى االستثناء في هػذ ا.يػة :إِاَّل َمػا َ
َ
اء ََ ْي َر َم ْة ُذوذ[هكد .]َُٖ-َُٔ :تى ىع َّد ىد ٍ
ش َ
ط ً
ش َ
رُّب َؾش كقد استلوينا هذ األقكاؿش كبيََّّنا ما في ً
داخؿش كذلؾ َى النحك ا.تي:
بعضها مف ت ي
ى
َ
َى ُؿ التوحيد الذيف يدخموف النار.
القو ُؿ ا
األوؿ :إ اف المستثن أ ْ
كهذا اللكؿ منسكب إلى ابف باس -رضي اهلل نهما -ش كالضَّػحَّاؾ ش كقتػادة ش كأبػي نضػرة العبػدم ش كالحسػف
الَٗ
الَٖ
كملىاتً ًؿ ً
َّافالََُش كملاتؿ بف سَيمافالَُُ.
بف ىحي ى
البورم ش كخالد بف معداف كأبي سناف البر مي ش ي
َّح ي الطبرم؛ ك َّ
استدؿ َػى تر يحػ بػَّف خَػكد الم ػرايف فػي النػار محتػكـ باألدلػة اللاطعػةش فلػاؿ. :كأكلػى
كهك الذم ر ى
الَْ

ً الَٓ

الَٔ

الَٕ

هػذ األقػكاؿ فػي تَّكيػػؿ هػػذ ا.يػة بالوػكابش اللػػك يؿ الػذم ذارنػػا ػػف قتػادة كالضػػحَّاؾ :مػػف َّ
ػتثناء فػػي أهػؿ التكحيػػد مػػف
أف ذلػؾ اسػ ه
أبدا إال ما اء مف تراهـ فيها َّ
أقؿ مف ذلؾش ثـ يي ٍخ ًري هـ يفي ٍد ًخَيهـ ال ى َّنة.الَُِ.
أهؿ الابا،ر أن يي ٍد ًخَيهـ النارش خالديف فيها ن
ى
كاختػػار الماتريػػدم الت ّّّهػػَالَُّ ش كذهػػب إليػ ال ر ػػاني الت ُْٕهػػَالَُْش كن ػػـ الػػديف النيسػػابكرم الت ّٓٓهػػَالَُٓ.
شػقُوا يفيػد أف مَػة
كقكا ي الفخر الرازمش فلاؿ. :قاؿ قكـ :هذا
َّ
يف َ
اج أهػؿ التكحيػد مػف النػار؛ ألف قكلػ  :فَأَ امػا الا ِػذ َ
االستثناء يفيد إخػر ى
ي
ػب أف ال يبلػػى ذلػػؾ الحاػػـ َػػى ذلػػؾ الم مػػكع .كيافػػي فػػي
ػاء ُّ
ربػػؾ ييك ً ػ ي
األ ػػلياء محاػػكـ َػػيهـ بهػػذا الحاػػـش ثػػـ قكلػ  :إَّل مػػا شػ َ
زكاؿ حاػػـ الخَػػكد ػػف الم مػػكع زكاليػ ػػف بعضػػهـش فك ػػب أف ال يبلػػى حاػ يػـ الخَػػكد لػػبعض األ ػػلياءش كلمػػا ثبػػت َّ
ػب
أف الخَػػكد كا ػ ه
م في هذا الباب.الَُٔ.
ابلـ قك ٌّ
ب أف يلاؿ :الذيف زاؿ حاـ الخَكد نهـ هـ الفيس ي
لَافارش ىك ى ى
َّاؽ مف أهؿ الوبلةش كهذا ه
اػؾ
ػتثناء قػاؿ  :ا
استند
الفخر إلى تذييؿ ا.ية في تر ي هذا اللكؿش فلاؿ. :كا َـ أن تعالى َّ
إف رب َ
ك ى
لما ذار هػذا االس ى
ي
َّاؽ مف النارش اَّن تعالى يلػكؿ:
يحس يف انطباق َى هذ ا.ية إذا حمَنا االستثناء َى إخراج الفيس ي
فَ اعا ٌؿ لما ُيريدش كهذا ي
ىلبتَّة.الَُٕ.
أظهرت اللهر كاللدرةش ثـ
أظهرت المغفرة كالرحمة؛ ألني فعَّا هؿ لما أريدش كليس ألحد َّ
ي
ي
َي يح ٍا هـ أ ى
الَُٖ
كارتضا ي اللرطبي َّ .
استثناء مف الخَكد فػي النػار؛ ألف بعضػهـ كهػـ
شاء َرُّب َؾ
ه
كقد ىم ي البيضاكم فلاؿ. :إِاَّل َما َ

َّاؽ المك ِّحديف ي ٍخر كف منهاش كذلؾ و
وحة االستثناء؛ ألف زكاؿ الحاـ ف َّ
ااؼ في َّ
الاؿ يافي زكالي
فيس ي ي ى ى ي ى ي
ػرف التَّبيػد مػف مبػدأ يم ىعػي و
اد باالستثناء الثاني؛ فرنهـ يم ً
ػاـ ػذابًهـش ف َّ
ػتلض با تبػار االبتػداءش امػا
المر ي
َّف ين ي
فارقكف ف ال نة أي ى
ينتلض با تبار االنتهاءش كهؤالء صكا ٍف ى ليكا بعويانًهـ فلد يس ًع يدكا بريمانًهـ.الَُٗ.
ف البعضش كهـ
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الَِِ
الَُِ
الََِ
ِّ
أم ال مهػكرش فلػاؿ. :كهػذا
أيضا الطيبي الت ّْٕهػَ ش كالخازف ش كالثعالبي ش ى
َّح ي ن
كر ى
َّف ي
كبي ى
ابف اثير أنػ ر ي
قديما كحديثنا في تفسير هذ ا.ية الاريمة.الَِّ.
الذم َي
ه
اثير مف العَماء ن

مناقشة ىذا القوؿ:

ض َي مف ك ك خمسة:
ينكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
و م استثناء المؤمنيف .قػاؿ ابػف المظفػر الػرازم الت َّٔهػػَ. :هػذا أيضػان ال ي ً
ارد في الافَّارش فبل ي ً
األوؿَّ :
وػ م؛
أف
السياؽ ك ه
ى
ى
ى
ي
ِ
اإ ْنػ ِ
اسػػتَ ْكثَْرتُ ْـ ِم َػف ِْ
ػاؤ ُى ْـ كأكليػاؤهـ افػػارش
ألف هػذا الخطػاب مػػا الافػار؛ ألف َّأك ىؿ ا.يػػةَ  :يػػا َم ْع َ
ػس َوقَػػا َؿ أ َْولِ َيػ ُ
ش َػر ا ْل ِةػ ِّػف قَػػد ْ
الَِْ
كألف مكـ هذا الخطاب كهك قكل  :الانػار مثْػوا ُكـ َخالِ ِػد َ ِ
الم ىكحِّػدكف.
يف ف َ
ُ َ َ ْ
ييػا ال ي ػكز أف ياػكف ل ما ػة فيهػا المؤمنػكف ي
ككافل ال كاانيالَِٓ.
يف
الم ى
ااف في آية الاألنعاـَ فهػك يم ٍن ًطىب ه
أيضػا َػى آيػة الهػكدَش كهػي قكليػ تعػالى :فَأَ امػا الا ِػذ َ
ػؽ ن
ظفَّر صكا ٍف ى
كابلـ ابف ي
ي
ً
ِ
ِ
ا
َّ
ِ
ِ
َّ
َّ
ػمؿ
لي
ػ
بتعميم
ػكؿ
ل
ال
ػَّف
ب
ػ
ن
ػاب
كي
ػار.
ف
الا
ػـ
ه
أن
اَ
ك
ػل
ػذيف
ل
الا
ػاهر
ظ
ػرف
ف
؛

يؽ
ي
ش
و
ير
ف
ز
ا
يي
ف
ـ
ي
ل
ار
ن
ال
شقُوا فَ ِفي
ى
ى
َ
ى ىي
َ ُْ َ َ ٌ َ َ ٌ
ي ي
ى
ً
ً
َّ
أيضػػا .كاللا ػػدةي التفسػػيرَّيةي ناطل ػةه َّ
ػاؽ أكلػػى؛ فػ َّ
ػيـ
افر ى ػػل ٌّيش كالفاسػ ى
ػار كالفي َّسػ ى
ػؽ ى ػػل ٌّي ن
ػرف الا ػ ى
ال يافػ ى
ػبلـ التعمػ ى
بَّن ػ إذا احتم ػ ىؿ الاػ ي
ً
التعميـ أكلىالَِٔ.
التخويصش فى ىح ٍمَي َى
ك
ى
كاذلؾ آيةي األنعاـش َّ
امػةه فػي ال ِّػف كاإلنػسش ثػـ َّ
فرننا ال ين ىسَِّ يـ َّ
َّػاؽ مػف
الخطاب لَافَّار
بَّف
خوكواش بؿ ا.يةي َّ
إف الفيس ى
ى
ن
ً
تاكف منهـ كاليةه لَ ِّف كال ياطيف بلى ٍد ًر معويتًهـ.
ديف حا ىؿ معويتهـ ي
الم ىك ِّح ى
ي
الَِٕ
الثاني :مخالفتي لَظاهر بطكؿ الفوؿ بيف المستثنى كالمستثنى من  .قال ال كااني .
َّ
المسػتىثنى منػ ؛ ف َّ
ػتثناء َػى هػذا اللػكؿ لػيس
كي ي
ي
و ًؿ ى
اب ف هذا اال تراض ب ََّّن ال يي ىسَ يـ طك يؿ الفى ٍ
ػرف االس ى
المسػتثنى ك ي
بيف ي
الَِٖ
ً
السميف الحَبي .
َّف ذلؾ
ي
المستىت ًر في الحاؿ الخالديفَش اما ىبي ى
مف تعبير الالذيف ى ليكاَش صكانما هك مف الضمير ي
الثالث :مخالفتي لَظاهر؛ َّ
الم ٍفَ ال يستليـش كتَّكيَي اذلؾ تع مسؼ الَِٗ .قاؿ ال كااني ند آية األنعاـ. :لك
ألف الماَ بمعنى ى
ااف ذلؾ هك المر ىاد َى تسَيـ مكمها للاؿ :إال مف اء اهلل كلـ يلؿ :إال ما اء اهلل.الََّ.
ؼ متَّ ً
ً
اب ف هذا اال تراض َّ
ػؼ
يسكغي
و ه
كي ي
ي
بَّن ي
ي
الم ٍػفَ؛ لئل ػارة إلػى َّأنهػـ و ٍػن ه ي
التعبير ف األ خاص بػالماَ دكف ى
ِ
ِ
ِ
و
ػف ِّ
سػاء
يد
الكوؼ في العربيَّةش ي ب ىِّر بػالماَش كمف ذل ى
ي
بوفات يم ىح َّد ىدةش صكاذا أر ي
ػاب لَ ُك ْػـ م َ
ؾ قكليػ تعػالى :فَػا ْنك ُحوا َمػا طَ َ
الن َ
ِ
طػاب ل ُكػـ
الم ٍفَش
[النساء .]ّ :قاؿ ال نليطي. :كاايةي ما في هذا اللكؿ
ي
كنظير في اللػرآف :فػا ْنك ُحوا مػا َ
ي
إطبلؽ الماَ صكارادةي ى
ِ
النساء.الَُّ.
مف

نفس ػ ػػف هػػذا اال ت ػراضش فلػػاؿ. :كأمػػا التعبيػ يػر بَفػػظ المػػاَ فػػي ا.يتىػ ٍػي ًف ػػف العلػػبلء كهػػي لغيػػر
بػػؿ أ ػ ى
ػاب ال ػػكاان مي ي
ػب؛ َّ
ػا مػف اتػػاب اهللش
كرد اثيػ نا
لانػ ي قػد ى
ػر التعبي يػر بَّحػد ى
ػاف هػك األ ػ َّػـ األاَ ى
العلػبلءش فهػذا صكا ٍف اػ ى
الحػ ٍػرفىٍي ًف ػف ا.خػػر فػي مكاضػ ى
كفي و
اثير مف ابلـ الفوحاءش كااف هذا محمكنال َي ش ال سيِّما إذا أل ى َّى إلى ذلؾ الدلي يؿ الوحي ش َّ
الموير إليػ يمتى ىعػيِّفش
فرف
ى
اللكؿ ب يمتى ىحتِّـ.الَِّ.
ك ى

ملاـ ً
ملاـ ً
ػت اهللي لهػـ هػذ
الع ىددش بؿ
الرابع :أن ليس
يف أثب ى
ذار األ خاص الذ ى
ذار األ داد حتى تي ٍح ىم ىؿ َى ى
الملاـ ي
ي
الملاـ ى
ي
الَّّ
أكرد ال كااني .
األحكاؿش ى

ملاـ ً
ً
ذار األ ػداد؛ َّ
اب ف هذا اال تراض َّ
ػاء
ياكف
بَّف هذا اللك ىؿ ال
ألف الملو ى
يستَزيـ ٍ
كي ي
ي
أف ى
ػكد باالسػتثناء بن ن
الملاـ ى
ي
ً
ً
ً
و
ً
أكل،ؾ
كليس
لياءش
األ
مف
ـ
اه
ك
لس
ر
ي
غا
م
وؼ
ك
ـ
له
ت
ب
ث
هـ
داد
أ
ف
النظر
ؼ
ر
بو
خاص
أ
اج
ر
إخ
هك
اللكؿ
َى هذا
ى
ي
ي
ه ي ه
ىٍ
ىى ى ي
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اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

ديف مف أهؿ الابا،ر.
إال
ٌ
المكح ى

أف االستثناء َى هذا اللكؿ ياكف استثناء مف اي ًػر ً
نسػ ؛ َّ
الخامسَّ :
ألف األ ػلياء فػي الحليلػة هػـ الاػافركفش كالسػعداء فػي
ي
ن
ى
الحليلة هـ المؤمنكفالَّْ.
َّف االسػػتثناء مػػف ايػ ًػر ً
نس ػ ؛ َّ
ػاب ػػف هػػذا اال ت ػراض ب ََّّن ػ ال يي ىسػػََّ ىـ ب ػ َّ
ػلياء ليس ػكا هػػـ ال يافَّػػار فلػػطش بػػؿ هػػـ
كي ػ ي
ي
ألف األ ػ ى
ى
ً
ً
اير منفوؿ .ك َى تسَيـ َّ
ض ٍػي ىر فػي
أف
االستثناء
فياكف
أيضاش
ن
الافَّ يار كالفيس ي
االستثناء َى هػذا اللػكؿ منفوػ هؿش فػبل ى
َّاؽ ن
ى
ى
ي
متوبل ى
ً
ذلؾ؛ َّ
ارد في اللرآف كالحديث كبَيغ الابلـ.
االستثناء
فرف
المنفو ىؿ يمستى ٍع ىم هؿ كك ه
ى
يتةاوز اهللُ عنو فال ُي َع ِّذ َبو.
أف
أف
القوؿ الثاني :ا
َ
اَّلستثناء معناهُ ْ
َ
بعض العَماء إلى َّ
ػاء مػف أه ًػؿ التكحيػدش فػبل يي ىع ِّػذىبهـ
أف
االستثناء في هذ ا.يػة معنػا ي ٍ
ذهب ي
ى
ػاكىز اهللي تعػالى َّم ٍػف ى
ى
أف يت ى
.هػك ىػزاؤ ؛ فىػًر ٍف ى ػاء الَػَّ
ً
ً
ً
ى ي
كال يي ٍدخَىهي يـ النار .كقد أخرج بد الرزاؽ الونعاني بسند ف أبػي م ٍ َى وػز الت ََُه ػ تلريبػانَ َّأنػ قػاؿ :ي ى ى ي ي
الَّٓ
ػت هػذ ا.يػةي َػى ا ِّػؿ ك ي وػد فػي اللػرآف.الَّٔ فمعنػى
تى ى ىاكىز ى ٍف ى ىذابً ً  . .كقػاؿ إسػحاؽ بػف منوػكر الاكسػ الت ُِٓهػػَ. :أىتى ٍ
ً
اكز نهـش فبل يي ٍد ًخَىهييـ النار.
اء رمب ى
أف يت ى
ؾ ٍ
اء ربمؾَ أم :إال ٍ
أف ي ى
االستثناء َى هذا اللكؿ :الإال ما ى
يف
كهذا اللكؿ هك معنى ما ركم ف ابف باس -رضي اهلل نهما -أن قاؿ في آية األنعاـ :قَ َ
اؿ الان ُار َمثَْوا ُك ْـ َخالِ ِػد َ
.إف هذ ا.يةى آيةه ال ينبغي و
شاء الما ُو إِ اف راب َؾ ح ِك ِ
ِ
يـَّ :
أف ال ييٍن ًػزلىهي ٍـ ى َّنػةن
ألحد أف يح يا ىـ َى اهلل في ىخًٍَلػ ش ٍ
في َيا إِاَّل َما َ َ
يـ َعم ٌ
َ َ ٌ
نارا.الَّٕ.
كال ن
و
لاف اللرطبي ىن ىل ىؿ قك ىؿ ً
َّ
ػؼ فػي ميػا الافػار.ش
الكٍق ى
ػب إليػ َّأنػ قػاؿ. :هػذ ا.يػةي تيك ً ي
ابف باس هذا َى ىك ٍ آخػرش ىفن ىس ى
ػب ى
ً الَّٖ
ت؛ إذ قد يي ٍسَ يـ. .
فيم ٍف لـ ىي يم ٍ
الكٍق ى
ب اللرطب مي بلكلً . :كمعنى ذلؾ َّأنها تيك ً ي
ثـ ى لَّ ى
ؼ ى
ب ى
بعيد ف ظاهر بارة ابف باس مف هةش كمف و
هة أخرل َّ
كالحليلةي َّ
ػؼ
أف
فرن قد ت َّ
تفسير اللرطبي هذا ه
لرىر التكقم ي
ى
ت مف الافَّار إ ما ان.
يم ٍ
فيمف لـ ي
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َي بك ك دة:
نكقش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
يب َّ
األوؿَّ :
كم َّدتًػ
أف
َّ
يب كالع ي
الارماني ى ىعَى ي قكنال ار نيبا ك نيباش فلاؿ. :الغر ي
أف ابف باس ى ىع ىؿ أم ىػرهـ فػي ىمبَىػغ ػذابهـ ي
الَّٗ
إلى م ي،ة اهللش حتى ال يح يا ىـ في خَل أحد. .

اب الارمػاني؛ ف َّ
ػركم هنػا ػف ابػف بػاس -رضػي اهلل نهمػا -يتح َّػدث ػف أوػؿ
ػرف األث ىػر الم َّ
يب هػك اسػتغر ي
قَنا :بؿ الغر ي
كم َّدتً .
العذاب ي
أيدخَيكف النار أـ ال؟ كليس ف ىمٍبَى ًغ العذاب ي
ؼ لئل مػاع؛ كقػد َّ
ػدم فػي الافػارش كال يوػ م
الثانيَّ :
رد ي اب يػف طيػة بػذلؾش كقػاؿ. :كاإل مػاعي َػى التخَيػد األب ِّ
أف هذا اللك ىؿ مخػالً ه

هذا ف ابف باس .الََْ.

َّ ً
ً
اب ف هذا اال تراض َّ
يف ى ػليكاَ كهػك
كي ي
ي
بَّف اَمةى ابػف بػاس ليسػت مخالفػةن لئل مػاع؛ ألف الحػديث ػف مػكـ الالػذ ى
ي ىم يؿ ال يافَّ ىار كالفيسَّاؽ.
أف هذا اللك ىؿ َّ
الثالثَّ :
اكز نهـ فػبل يي ٍػد ًخَىهي يـ النػار؛
فمحا هؿ أف يت ى
رد ي ي
ابف المظفر الرازم بلكل . :ذلؾ يمحاؿش أما األ ي
لياء ي
ػاء ََ ْي َػر م ْةػ ُذ ٍ
َّ
وذش
ؾ ب ش كأما
أف ال ييخَِّ ىد يهـ في ال ى َّنػة بعػد الػدخكؿش كقػد قػاؿَ  :ع َ
أف يي ٍ ىر ى
فمحا هؿ ٍ
يغفر ٍ
ط ً
ي
ألف اهلل ال ي
َ
السعداء ي
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اج الخػػارج
المحػػا ىؿ خػػارهج باإلحالػػةش صكاخػر ي
ػتثناء إخػر ي
كاالسػ ي
المحػػا ىؿ؛ ألف ي
اج ال ػػيء ممػػا ىد ىخػ ىؿ فيػ ايػ يػر ش كيسػػتحيؿ أف ين ٍخػ ًػرىج ي
يمحاؿ.الَُْ.
اب ف هذا اال تراض َّ
بَّف
كي ي
ي
وكوػػاش كقػػد قىػ َّػد ٍمنا َّ
أف الَفػظى يتنػػاك يؿ
يخ
ن

دخكلًهاش كال وَةى لهذا ً
اللكؿ بذلؾش بؿ

ػي َّأكنالَ :ػى تفسػير الاأل ػلياءَ بال يافَّػار
المظىفَّػر الػرازم ىم ٍبنً ٌّ
الم ى
حاؿ الذم يذ يا ير اب يػف ي
ي
ً
َّ
ثانيػػاَ :ػػى َّ
كف مػػف ال َّنػػة بعػػد
كم ٍبنػ ٌّ
الفي َّسػ ى
ػي ن
قكمػػا سػ يػي ٍخ ىر ى
ػاؽ امػػا يتنػػاك يؿ ال يافػ ى
ػارش ى
أف ن
بعد دخكلًها.
ال قا ،ىؿ بذلؾ ن
أوبل؛ فَف يي ٍخ ىرىج ه
أحد مف ال َّن ًة ى

ا،دا َػى ق و
َّ
ػاهر ا.يػة:
اض الذم يي ىك َّ ي إلى هذا اللكؿ هك َّأن ى ىع ىؿ
االستثناء ن
كلاف اال تر ى
ى
ػكـ لػـ يي ٍػد ىخَيكا النػارش كظ ي
ً
ِ
شقُوا فَ ِفي الان ِ
النار فع نػبل؛ َّ
يؽَّ 
ألف هػذ هػي داللػةي قكلًػ
أف
ير َو َ
يف َ
ش ِي ٌ
فَأَ اما الاِذ َ
ار لَ ُي ْـ ف َ
ى
االستثناء َّإنما هك للكوـ أ ٍيدخَيكا ى
ييا َزِف ٌ
ً
اء ربمؾ.
فَّما
الففي النارَش أمَّ :
الذيف ى ليكا فهـ يم ٍستىلمر ى
ى
كف في النار ...إال ما ى
القوؿ الثالث :إ اف ىذا استثناء يس ِ
تثنيو َوَّلَ يفعمُو.
ٌَْ
ىهػ ىؿ النػار الخَػكد كأهػ ىؿ ال ٌنػة الخَػكد؟ ففػي
ػتثناء كقػد ك ػد اهلل أ ٍ
ذار هذا اللك ىؿ الفراء؛ فلاؿ. :يلػكؿ اللا،ػؿ :مػا ىهػذا ٍ
االس ي
ذلػؾ معنيػ ً
أف أرل ايػػر ذلػػؾَش ك زيمتيػػؾ َػػى
ػتثناء ىي ٍسػػتثني ىكالى يفعَيػ ؛ الكلػػؾ :الكاهلل ألضػرىبَّن ى
ؾ إالٌ ٍ
ػافش أحػ يػدهماٍ :
أف ت ىعَىػ ي اس ن
ضربً ش فاذلؾ قاؿَ  :خالِِد َ ِ
ػاؤ كاهلل أ َػـ....الَِْ .كيماػف حمػ يؿ
ام ِت ال ا
ض إَِّلا َما َ
ات َواأل َْر ُ
س َم َاو ُ
ى
يف ف َ
آء َرُّب َؾ كال ي ي
ش َ
ييا َما َد َ
الَْْ
َ
ّْ
.ال
َّ
ِّ َّ
أف يي ىخَِّ ىدهـ في النار ش ً
ً
أبدا" .
كقكؿ
قكؿ الحسف َي
اء اهللي ن
اء الََّ ي ٍ
ى
اء الَ ي كااف ما ى
الاَبي. :إًال ما ى
حيف قاؿ. :كقد ى
َّف أنػ خػرج ىم ٍخ ىػرىج تَّاي ًػد الخَػكدش
كذار اػذلؾ الزَّػاجالَْٓش كنلَىػ ي الكاحػد م
م ػف ابػف األنبػارم الت ِّٕهػػَش الػذم ىبػي ى
ػؾ أبػ نػدا إال ٍ ً
ػص ػػيء مػػف
ىه ي ىرَّنػ ى
ػيب ي
فلػػاؿ. :ف ػػرل ىم ٍ ػػرل قػػكؿ العػػرب :الكاهلل أل ٍ
أف ىي ػ ى
ػتثناء ال يفيػ يػد نلػ ى
الغ ػرابَش كهػػذا االسػ ي

التَّبيد؛ َّ
أف أخبر ب .الَْٔ ،كارتضا الطيبػي
ألف ى
وهـ مف الخَكد ني،ا بعد ٍ
اب ال ىي ً يبش اذلؾ اهللي تعالى ال يريد ٍ
الغر ى
أف ىي ٍنلي ى
الَْٖ
الَْٕ
اختار البلا يالَْٗ.
الت ّْٕهػَ ش كما ىؿ إلي النيسابكرم الت َٖٓهػَ ش ك ى
مناقشة ىذا القوؿ:

بَّاثر مف ك :
ض َي
نكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ى
تختَؼ في ويااتها ف بارة الفراء؛ َّ
األوؿَّ :
ػكد فيهػا يملى َّػرهر
أف ا.ية الاريمة
ألف التعبيػر فػي ا.يػة بَفػظ الماضػيش كالخَ ي
ي
يمثٍىبتش ثـ اء االستثناءش بخبلؼ بػارة الفػراء التػي تػد مؿ َػى َّ
الم ٍستى ٍ ػهىًد بػ ػاء
أف الفعػؿ لػـ يلػا أو نػبل؛ إذ التعبي يػر فػي المثػاؿ ي
ذاري الفخر الرازمالََٓش كتابع ابف المظفر الرازمالَُٓ ما أن ى َّكىز هذا الك ى في آية الاألنعاـَالَِٓ.
بَفظ المضارع .ى
َّ
اضهما فلاؿ. :ال يخفاؾ َّ
أف هػذا إنمػا يػت مـ لػك أرادكا بالمثػاؿ الػذم ذاػر معنػا الػذم يػدؿ َيػ الَفػظش
كرد ال كاان مي ا تر ى

ػارب ايػ ىػر ذلػػؾش كهػػـ لػػـ يريػػدكا ذلػػؾش بػػؿ أرادكا َّ
أف العزيمػػة مػػف الضػػارب اا،ن ػةه َػػى
كهػػك إيلػػاعي الضػػربش إال إذا رأل الضػ ي
بياف معنػا ش كهػك أنػ
الضرب َى اؿ حاؿش كلهذا قالكا :ما زيمتؾ َى ضرب ؛ فلكل  :الإال أف أرلَ قد حوؿ في الحاؿ ي
ضارب ل
ه

ً
ذار الرازم مف الفرؽ بيف ا.ية كالمثاؿ بالحوكؿ ك دم .الَّٓ.
اير ذلؾش فبل يت مـ ما ى
َى اؿ حاؿش كأن ال يرل ى

ا،ز في ابلـ الب ر؛ يمحا هؿ فػي اػبلـ اهلل .قالػ ابػف المظفػر الػرازم .كزاد:
الخٍَؼ؛ كهك ه
يَزيـ مف هذا اللكؿ كقكعي ي
الثاني :أن ى
ػكف
أثبػ ى
ػكف اإلخ ػر ي
 .صكاَّنػ تعػػالى ى
اج مػر ناداش كم ػػي،تي أزَّليػةه قديمػػةش فياػ ي
ػت الم ػػي،ةى م ػػي،ةى اإلخ ػراج بَفػػظ االسػػتثناء مػػف الخَػػكدش فياػ ي
الخَكد ال محالة.الَْٓ.
اج ثابتنا ال محالةىش فينتفي
ي
اإلخر ي
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أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

القو ُؿ الرابع :إ اف ىذا اَّلستثناء ي ِ
ص ُّح بإخراج (إَّل) عف معناىا.
َ َ
ػرؼ االسػتثن ً
االستثناء في هذ ا.ية يستىك ً ب إخراج ح ً
ً
اء َّ
يف إلى َّ
الإالَ ػف أو ًػؿ
دد مف
ِّ
ذهب ه
ى
ٍ ي
أف توحي ى
ى
المفسر ى
معناهاش كهك االستثناءش كقد َّ
تعد ىدت المعاني التي أيخر ت الإالَ إليها في هذ ا.يةش كذلؾ َى النحك ا.تي:

اأوًَّل :ا
(إَّل) بمعن (سوى).
ػكد؟ ففػي
ىه ىؿ النار
كهذا ما رَّح الفراءش فلاؿ. :قك يؿ اللا،ؿ :ما ىه ىذا
الخَكد ك ى
أهؿ ال َّنػة الخَ ى
ى
االستثناء كقد ىك ى ىد اهللي أ ٍ
ي
ػر مػا مثَػ أك
العرب إذا استثنت ني،ا ابي نا
ا.خر :إ َّف
استثناء ىيستثني ً ىكىال يفعَي  ...كاللك يؿ
ىذلً ى
ؾ معنيافش ي
أحدهماٍ :
ى
أف تى ٍ ىعَى ي
ن
ي
يف ِفييا مػا َدام ِ
ِِ
َّ
ض
ػت ال ا
اءش فمف ىذلً ى
ات َو ْاأل َْر ُ
س َػم َاو ُ
أابر من ىا ى
اف ىم ٍعنى الإالَ كمعنى الالكاكَ سك ن
ما ما يه ىك ي
ؾ قكليػ َ  :خالد َ َ َ َ
ً
ً
َّ
َّػم ىاكات
وػَي ٌ .
كاَّنػ قىػا ىؿ :خال ى
س ىكل ما ي اء مف زيػادة الخَػكد؛ في عػؿ الإًالَ ماػاف الس ىػكلَ ىفي ٍ
ػديف فيهػا مل ى
ػدار مػا اانػت الس ى
الَٔٓ

كالز اج الَٕٓ.

الَٓٓ
ابف قتيبة
ىك ىا ىانت األرض سكل ما زادهـ مف الخَكد كاألبد . .كتابع ي
كاسػ َّ
أتش كال
ػتدؿ لػ الماتريػػد م
ػيف ر ٍ
م بمػػا ى
كرد ػػف النبػػي  أنػ قػػاؿ. :قػػاؿ الََّػ تعػػالى :أ ػ ي
ػددت لعبػػادم الوػػالحيف مػػا ال ػ ه
تش كال ىخطىر َى قَب ب رش بٍَ ما اطََّىعتيـ َي .ش ثـ قرأ :فََال تَعمَـ َن ْفس مػا أ ْ ِ
َع ُػي ٍف [...السػ دة:
أي يذ هف ىس ًم ىع ٍ
ػي لَ ُي ْػـ ِم ْػف قُ اػرِة أ ْ
ى ى
ٍ
ى
ُْ ٌ َ
ُخف َ
الََٔ
ُٕ] ا.يػػةالَٖٓ .قػػاؿ الماتريػػدم. :أفػػبل تػػرل َّ
طًَ ٍعهيػػـ َي ػ ؟.الَٗٓ .كاختػػار السػػمعاني الت ْٖٗه ػػَ
أف هاهنػػا مػػف الزيػػادة مػػا لػػـ يي ٍ
الَُٔ
ػي ػف سػيبكي
ػركؼ فػي الَغػةش ىم ٍح ًا ٌّ
كن ـ الػديف النيسػابكرم الت ّٓٓهػػَ ش ك ى َّػد النحػاس الت ّّٖهػػَ قػكنال حس نػنا؛ ألنػ مع ه
كماؿ إلي ابف سيد الت ْٖٓهػَالَّٔ.
كالاكفييفالَِٔش
ى

ثانيا :ا
(إَّل) بمعن (الواو).
ً
ِ
ا
ػوف لِم انػاسِ
ؾ
كمعنا  :كقد اء رمب ى
ى
خَكد هؤالء كهؤالءش كالإالَ بمعنى الكاك سا،غه في الَغة؛ قاؿ اهلل تعالى :ل َػَال َي ُك َ
الَْٔ
.
ض َي
َعمَ ْي ُك ْـ ُح اة ٌة إِاَّل الاِذ َ
يف ظَمَ ُموا[البلرة]َُٓ :ش أم :كال الذيف ظىَىمكا .ذار ابف المظفر الرازمش كا تىىر ى
ثالثًا( :إَّل) بمعن (الكاؼ).

النس ِ
ِ
ػاء إِاَّل َمػا قَ ْػد
آب ُ
ػاؤ ُك ْـ ِم َ
ػح َ
فلكلي  :إَّل ما شاء ربؾ معنا  :اما اء ربمؾش الكل تعالىَ  :وََّل تَ ْنك ُحوا َما َن َك َ
ػف ِّ َ
ؼ[النساء]ِِ :ش أم :اما قد سَؼ .ىن ىسىب ي ابف المظفر الرازم ليحيى بف محمد العنبرم المفسِّرالتّْْهػَش َّ
كرد الَٓٔ.
سمَ َ
َ

ِ
(لك ْف)
ابعا( :إَّل) بمعن
رً
األكؿش كالمعنػى :إال
ػتثناء لػيس مػف َّ
قاؿ ماي بف أبي طالب الت ّْٕهػَ. :كقكلي  :إَِّلا َما َ
آء اهلل[األنعػاـ ]ُِٖ :اس ه
ش َ
اللا ٍفَش كالفراء يمثَِّي بمعنىً :
ما اء اهلل مف الزيادة في ذاباـ .كسيبكي يمثِّ يؿ هذا بمعنى ً
السكلَ.الَٔٔ.
يى
يى
ي
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َي مف ك ك :
ينكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
السػػكلَ ػ يػدك هؿ ػ ًػف الظَّػ ً
ً
ً ً ً َّ
ػاه ًرش ذاػػر الفخػػر الػرازمالَٕٔ .كقػػاؿ ال ػػكاانيَّ :
األوؿَّ :
.إف عػػؿ حػػرؼ
ى
ي
أف ىح ٍمػ ىػؿ ىاَ ىمػػة الإالَ ى َىػػى ى
االستثناء بمعنى السكلَش صكافادتى لهذا المعنى الذم هك ٍاس معنا ش ً
كض مد مدلكلً ممنكعهش بؿ مدفكع.الَٖٔ.
ى ي
اَمة الإالَ َى الالكاكَ أيضا مخالىفىةه لَظاهرش كهك ال ي ً
أف حم ىؿ ً
و م ىسما ن ا كال معنى؛ قاؿ ابػف المظفػر الػرازم:
ى
ن
الثاني َّ :ى ٍ
ظمَ ُمػوا[البلػرة ]َُٓ :بمعنػى :الكال
يف َ
اير مسمكوع كال مػذاكر فػي قكا ػد الَغػةش كقكلػ تعػالى :إِاَّل الا ِػذ َ
.الإالَ بمعنى الالكاكَ ه
الذيف ظَمكاَ قك يؿ ك و
احد مف المفسريفش ك َى تلدير الوحَّة ال يوَي ي نظي انر؛ ألن لك ي عؿ الإالَ لمعنى :الكالَ ههنا لااف تلدير:
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الخالديف فيها ما دامت السماكات كاألرض كال ما اء ربمؾَش كهك يمحاؿ.الَٗٔ.

كيظهر في بارة ابف المظفر الرازم هنػا أنػ قػد كقػا فيهػا ىخٍَػطهش حػيف ق َّػدر المعنػى :الكال مػا ػاء رمبػؾَ؛ َّ
ػات
ػاـ إثب ه
ألف المل ى
اء ربَّؾَ.
كليس ن
التلدير َى ا تبار الإالَ بمعنى الالكاكَ إنما هك :الكما ى
نفياش فبل مااف لحرؼ النفي الالَ في آية الهكدَش ك ي

ً
أيضا محالىفىةه لَظػاهر ك ػدك هؿ نػ ش كقػد َّ
الثالثَّ :
ػكااني حم ىػؿ الإالَ َػى الالػكاكَ أك
رد ال
م
أف ىح ٍم ىؿ اَمة الإالَ َى الالااؼَ ن
الََٕ
ً
ً
الالااؼَ َّ
ض بغير دليؿ .
بَّن إخر ه
اج لحرؼ االستثناء ف معنا إلى معنى يخالفي كيناق ي
أف المعنػػى ال يسػػتليـ ب عػ ًػؿ الإالَ بمعنػػى ً
السػػكلَ؛ َّ
الرابػػعَّ :
ػؾ :المػػا ىم ىعنػػا
ػيش فلكليػ ى
ألف االسػ ى
ي
ػتثناء مػػف النفػػي إثبػػاتش كمػػف اإلثبػػات ىنفػ ه
ػتثناء مػف اإلثبػاتش فياػكف
يدَ
ر هؿ إال ز ه
استثناء مػف النفػيش فياػكف إثباتػان لػػالزيدَش فياػكف و ن
ػاء رمبػؾَ فهػك اس ه
ه
ػحيحا .أمػا الإال مػا ى

نفيػػا لَخَػػكدن كألنػ لػػك اػػاف بمعنػػى
نفيػػا لػػالزيدَ اػػذلؾ .فههنػػا ينبغػػي أف ياػػكف ن
ػكف ن
ػكـ إال زيػ نػداَش فياػ ي
منفيػػاش فياػػكف نظيػػر :ى
الم ىعنػػا اللػ ي
ً
ابف المظفر الرازمالَُٕ.
تلدير :لهـ فيها الخَكد سكل الخَكدش كال يلاؿ :اللزيد هذا
السكلَ
الغبلـ سكل هذا الغبلـَ .ذار ي
يوير ي
ي
ي
ِ
مصيرىـ في ةينـ.
بيف َم ْب َع ِثيـ إل
القو ُؿ الخامس :إ اف المستثن ىو ُم ادةُ ما َ
اؿ الانػار مثْػوا ُكـ َخالِ ِػد َ ِ
اػؾ
ذار هذا اللك ىؿ الطبر م
ػاء الماػ ُو إِ اف َرب َ
ييػا إِاَّل َمػا َ
يف ف َ
ش َ
م ند آية األنعاـش كهي قكلي تعالى :قَ َ ُ َ َ ْ
ى
ِ
ِ
ِ
ح ِك ِ
ا
ا
ِ
ً
َّ
اء اهللي مػف قى ٍػدر يمػدة
ثيف فيهاش الإَّل َما َ
يـ[األنعػاـ]ُِٖ :ش فلاؿ. :ال َخالد َ
يياَش يلكؿ :الب ى
يف ف َ
اء الم ُوَش يعني :إال ما ى
ش َ
يـ َعم ٌ
َ ٌ
الَِٕ
ً
أيضػػا
المػ َّػدةي التػػي اسػػتثناها اهلل مػػف خَػػكدهـ فػػي النػػار  .كذاػ ىػري ن
مػػا بػػيف ىمبعػػثهـ مػػف قبػػكرهـ إلػػى موػػيرهـ إلػػى هػػنـش فتَػػؾ ي
الَْٕ
الَّٕ
ػث العبػػارةي بلكلػ َّ :
ػص
ػار ىمثٍػكا يا ٍـَ ال تى يخػ م
غ هػػذا مػػف حيػ ي
ػاا ي ابػ يػف طيػػة فلػػاؿ. :كسػػا ى
الز ػػاج ش كقىػ َّػكا الماتريػػدم ش كاستسػ ى
الالنػ ي
مستلبؿ الزماف دكف اير.الَٕٓش كاختار ابف ال كزم الت ُٕٓهػَالَٕٔ.
بويغتًها
ى
ك ى َّكىز اللرافي الت ّٖٔهػَ فلاؿ- :بعد أف ذار األقكاؿ في االستثناء في هذ ا.ية. :-كهذ اَمها أقكاؿ ال حا ة إليهػا
كال ضػركرةش بػؿ االسػتثناء وػػحي َػى بابػ لملتضػى ظػػاهر الَفػظش كأنػ مػا تلػ َّػد ىـ مػف الػدكاـ قبػؿ الػػدخكؿش هػذا اَمػ إذا قَنػػا:

ات ال نة كأرضها كسماء النار كأرضها فهي تدكـ ال إ اا ىؿ في الدكاـ.الَٕٕ.
ات الدنيا كأرضهاش صكاف قَنا :سمك ي
سمك ي

مناقش ُة ىذا القوؿ:
بَّاثر مف ك :
ض َي
ينكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ى
أف ىح ٍم ػ ىؿ االسػػتثناء َػػى حػػاؿ ي ٍمػ ًػر الػػدنيا كالبػػرزخ كالمكقػػؼ بعيػ هػد؛ َّ
األوؿَّ :
ػتثناء كقػػا ػػف الخَػػكد فػػي النػػارش كمػػف
ألف االسػ ى

المعَكـ أف الخَكد في النار َّ
ايفيةه مف ايفيَّات الحوكؿ فػي النػارش فلىٍبػ ىؿ الحوػكؿ فػي النػار امتنػا حوػك يؿ الخَػكد فػي النػارش
صكاذا لـ يحوؿ الخَكد لـ يحوؿ المستثنى من ش كامتنا حوكؿ االستثناء .ذار الفخر الرازمالَٖٕش كتابعػ ابػف المظفػر الػرازم

الت ُّٔهػَالَٕٗش كال كاانيالََٖ.

الثػػانيَّ :
ػار َمثْػ َػوا ُك ْـَ..ش امػػا تلػ َّػد ىـ فػػي
أف هػػذا اللػ ى
إف اػػاف هػػذا سػ ن
ػكؿ ٍ
ػا،غا فػػي آيػػة الاألنعػػاـَ ألف التعبيػػر فيهػػا ػػاء بَفػػظ الال انػ ُ
ِ
سياؽ ً
شقُوا فَ ِفي الان ِ
ابلـ ابف طيَّةش َّ
يؽش
فرن ال يسكغي في آية الهكدَ؛ ألف
يػر َو َ
يف َ
شػ ِي ٌ
ى
لفظها هك :فَأَ اما الاِذ َ
ار لَ ُي ْـ ف َ
ييا َزِف ٌ
التعبير الفَ ِفي ال ان ِ
بعد دخكلًها ال قىٍبَى .
كالمعنى الذم يلتضي ً هذا
ارَ هك :فهـ يم ٍستىًلمركف في النار أم :ى
ي

أف االسػتثناء بعػد دخػكلهـ النػارش كبعػد ليٍبػثًهـ فيهػا م َّػدةن تتَّ ً
ػاهر ا.يػة َّ
كلهذا قاؿ ال ػكاانيَّ :
ػكد
ػؼ بػالخَكد؛ ألف الخَ ى
و ي
.إف ظ ى
ي
ػبلؼ
تلرىر في اتػب الَغػةش كهػـ فػي كقػت
هك الَبث الطكيؿش اما َّ
المحاسػبة لػـ ياكنػكا قػد دخَػكا النػارش كالحمػ يؿ َػى االنلطػاع خ ي
ى
الظاهر.الَُٖ.
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اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

وقت كوِنيـ في الدنيا ِ
بغير َعذاب.
القو ُؿ السادس :إ اف المستثن ىو ُ
َّ
اء الََّ يَ ًم ٍف ىاكنً ًهـ ًفي الػ مدٍنىيا بً ىغٍي ًػر ى ػ ىذ و
اب.
حياف هذا ى
ىن ىس ى
ب أبك ى
اللكؿ إلى الحسف البورمش فلاؿ. :كقاؿ الحسف :الإًال ىما ى ى
ٍ ٍ
و .الَِٖ
ىم :إً َّال َّ
ك ىهػ ىذا ىار ً ػاه إًلىػػى َّ
الزىم ً
كن ىس ىػب ي الثعَبػ مي إلػػى ابػف ايسػاف التِٕٗهػػَش
ػاف الَّػًػذم ىا يػانكا ًفيػ ً ًفػػي الػ مدٍنىيا بً ىغٍي ًػر ى ػ ىذ
اب  .ى
الزىم ى
ػاف أ ٍ
ى
َّ
ً
م
ؾَ مف الفريلىٍي ًف مف تعميرهـ في الدنيا قبؿ مويرهـ إلى ال نة كالنار"الَّٖ.
ب
ر
اء
ما
ال
إ
ال
ايساف:
ابف
كقاؿ
"
اؿ:
فل
ىى ى
مناقشة ىذا القوؿ:

ش هذا اللك ىؿ َّ
أيضا ال ك ى ل ؛ َّ
ممػا دخػؿ فيػ
ألف
اج ال ػيء َّ
ناقى ى
االستثناء إخر ي
كرد ابف المظفر الرازمش فلاؿ. :هذا ن
ى
اج الخػارج محػاؿ؛ َّ
ألف
اير ش
ػدكـ خػارجش صكاخػر ي
ي
ي
كتعميرهـ فػي الػدنيا بعػد موػيرهـ إلػى ال نػة كالنػار قػد مضػى كانعػدـش كالمع ي
و
استثناء اكنهـ في الدنيا.الَْٖ.
ؿ
يستحي
كحين،ذ
الدخكؿش
بعد
ياكف
إنما
الخَكد
ك
الخَكدش
بعد
كقا
إنما
االستثناء
ي
ي
ً
َّ
أيضػػا بمػػا فى ٍحػكا ي َّ
ػاد فػػي
أف الحػ ى
الم ٍسػػتى ىثنى االتحػ ي
كرد أبػػك حيػػاف ن
ػديث فػػي ا.يػػة الاريمػػة ػػف يػػكـ الليامػػةش ك ى ػػرطي االسػػتثناء ك ي
فايؼ ي ً
و
ػتثناء منلى ًط نعػاش َّ
ماض مف ىز و
استثناء و
وم
يسػكغيش الكلًػ تعػالىََّ :ل
زماف
الزماف؛
ى ى
ماف يم ٍستى ٍلىبؿش الَهيَّـ إال إذا ا ى
فرنػ ي
ػاف االس ي
ي
ي ُذوقُ َ ِ
الم ٍكتىةى األكلى في الدنيا؛ َّ
فرنهـ ذاقيكهاالَٖٓ.
وف في َيا ا ْل َم ْو َت إِاَّل ا ْل َم ْوتَ َة ْاألُول [الدخاف]ٓٔ :ش أمٌ :
َ
لاف ى
صوص الكفاار.
القو ُؿ السابع :إ اف المستثن ىو ُخ
ُ
م في سيا ً
آخػركف :ى ىنػى بػذلؾ أه ىػؿ النػار
ذار هذا اللك ىؿ الطبر م
ؽ ذا ًػر لؤلقػكاؿ فػي االسػتثناء فػي آيػة الهػكدَش فلػاؿ. :كقػاؿ ى
ى
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ضَ :ال يمكتػكفش
امػت ال ا
ات َو ْاأل َْر ُ
س َػم َاو ُ
ػي اهللي نهمػا -قكلىػ . :ال َخالػد َ
يف ف َ
ييػا َمػا َد َ
ك ياؿ ىم ٍف ىد ىخَىها.ش ثـ ىن ىل ىؿ ف ابف بػاس -رض ى
الَٖٔ
ػب
ػار أف تػَّ ياَىهيـ . .ى
كن ىس ى
اء ربمؾَش قاؿ :اس ي
كال هـ منها يخر كف ما دامت السمكات كاألرضش الإال ما ى
َّمير الن ى
ػتثناء اهلل؛ قػاؿ :يػ ي
اء ربمؾَ ًم ٍف اؿ ىم ٍف ىد ىخ ىؿ النار مػف مكحػد كم ػرؾ أف يخر ػ
م
الماكردم إلى ابف باس -رضي اهلل نهماَّ -أن قاؿ. :الإال ما ى
الَٕٖ
منها إذا اء. .
ػتثناء
ػت :كهػذا اللػك يؿ خ ٌّ
َّمر النػار فتػَّاَىهـ كتيٍفنً ىػيهيـش ثػـ يي ى َّػد يد ىخٍَليهيػـ .قَ ي
ػاص بالاػافرش كاالس ي
كفىسىَّري اللرطب مي بلكل . :كهك أف ي ى
ل في األاؿش كت ديد الخَؽ.الَٖٖ.
مناقشة ىذا القوؿ:

ناء أهؿ النارش كفى ً
كرد ابف المظفر الرازمش فلاؿ. :هذا أيضا ي ٍ ًعر بفى ً
ناء ذابهـ.الَٖٗ.
ى
ناقش هذا اللك ىؿ َّ ي
ن ي ي
اج لهذا االستثناء ف هذ ا.ية إلى يء آخػر لػـ ت َّ
أما ال كاانيش فلد َّ
ػدؿ َيػ
ك َّ
اب ف هذا بَّن إخر ه
.كي ي
رد ي بلكل  :ي

دـ المكت كالحياة.الََٗ.
ا.يةش كهك ي
ب َى ِّ
طاه لَخَكدش فيو م
االستثناء مف الخَكد الكارد في ا.ية.
رد ال
كااني هذا بَّف المكت قى ٍ
ِّ
كلاف ييتى ىعلَّ ي
ي
ِ
القوؿ القو ُؿ ا
وقريب مف ىذا
بأف المستثن ىو :فَتَْرةُ فَناء النارش كاالستدال يؿ َي بمثػؿ أثػر ابػف مسػعكد  امػا نلَىػ ي
ٌ
الَُٗ
كن ىلػ ىػؿ ػف ال ػػعبي
ػؽ أبك يابهػػاش لػػيس فيهػػا أحػػدش كذلػػؾ بعػ ىػد مػػا يَبثػػكف فيهػػا
ػاف تي ٍخًفػ ي
أحلابػػا . .ى
الطبػػرم. :لىىيػٍَّتًىي َّف َػػى ى هػَّػنـ زمػ ه
ن
الدارٍي ًف ً مرنانا كأسري هما ىخرنابا.الَِٗ.
ن
أسرعي ى
أيضا َّأن قاؿ . :ى هىَّن يـ ى

ٌّ
ؾ
كنًلػ ىؿ ػف ابػف مسػعكد كايػر إنمػا هػك ال َّػد ٍر ي
ك ى ََّ ى
م ي
ؽ ي
ابف طية َى مثؿ هذ ا.ثار بلكلػ . :كهػذا قػكؿ يم ٍختىػؿش كالػذم يرًك ى
يسمى ال ى هَّنـَش كس ِّمي م
الاؿ ب ت مكناز.الَّٗ .ككافل أبك حياف الَْٗ.
الم ٍختى م
بعواة المؤمنيفش كهك الذم َّ
ص ي
ى
األ َى ي
ي ى
ً
أف ال ى هىَّنـَ هي َّ
َّ
الاتاب كالسنةش كما ذارتي ي ف ابف مسعكد فتَّكيَي َّ
ؾ
مردكد بظكاهر
كرد السميف الحَبي بلكل . :كهذا
الد ٍر ي
ه
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العواة المؤمنيفش هذا َى ً
تلدير َّ
وح ًة ما ينًلؿ ف ابف مسعكد.الَٓٗ.
األى ٍ َىش كهي تى ٍخَك مف ي
ؼ في دَّللة ىذا اَّلستثناء وو ْك ُؿ ِ
العمـ إل اهلل.
التوقُّ ُ
َ
القو ُؿ الثامفَ :
ػاء ََ ْي َػر م ْةػ ُذ ٍ
وذش أنهػػا
قػاؿ الطبػرم. :كقػاؿ آخػركف :أخبرنػا اهلل بم ػػي،ت ألهػؿ ال نػةش َّ
فعرفىنػا معنػى ثيٍنيػا ي بلكلػ َ  :عطَ ً
َ
في الزيادة َى ملدار َّ
أف تاػكف م ػي،تي فػي الزيػادةش
مدة السمكات كاألرض .قاؿ :كلـ يي ٍخبً ٍرنا بم ػي،تً فػي أهػؿ النػار .ك ه
ػا،ز ٍ
ف بد الرحمف بف زيد بف أسَـ الت ُِٖهػَالَٕٗ.

ا،ز أف تاكف في النلواف.الَٔٗ .كركا
ك ه
ضػرةى الالمنػذر بػف مالػؾ بػف قطعػة العبػدم تَُٖهػػَ َّأنػ قػاؿ .:يٍنتى ًهػي اٍلليػرآف ياَمػ إًلىػى ىه ًػذً
ٍ ي ي
ى
كذار ابف أبي حاتـ ف أبي ىن ٍ ى
الَٖٗ
ِ
شػقُوا فَ ِفػي الان ِ
يؽ *
يػر َو َ
يف َ
شػ ِي ٌ
بس ىػنًد ػف قتػادة قكلىػ . :فَأَ امػا الا ِػذ َ
ا.ي ًة :إِ اف َرباػ َؾ فَ اعػا ٌؿ لِ َمػا يريػد . .ى
ى
ػار لَ ُي ْػـ ف َ
كن ىلػ ىؿ ى
ييػا َزِف ٌ
ً
ً
ً
ً
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
يد :الَ ي أى ٍ َى يـ بًتىثٍنىيت [أم :اسػتثنا ] ،ى َىػى
امت ال ا
ض إَِّل َما َ
اء َرُّب َؾ إِ اف َراب َؾ فَ اعا ٌؿ ل َما ُي ِر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
س َم َاو ُ
َخالد َ
يف ف َ
ش َ
ييا َما َد َ
ً الَٗٗ
ت بً . .
ىما ىكقى ىع ٍ
ً
ػالع ٍ ًز ػػف
َّح ػ ي اإلي ػ مي بلكل ػ . :كاألحسػ يػف نػػدم فػػي االسػ
ػتثنا،يف قػػك يؿ قتػػادة :الكاهللي أ َػ يػـ بثيٍنيػػا يَش ا تػ ىػر ى
كر ى
ؼ  بػ ى
الَََُ
الفىهـش كأحاؿ ً
الع ٍَ ىـ َى اهلل تعالى. .
ٍ

القو ُؿ التاسع :إ اف المستث َن أنواعٌ مف العذاب.
ذار الزَّاج قكنال في هذا االستثناءش كهك أن ىكقى ىا َى َّ
ؾ مػف أنػكاع العػذاب التػي
ػاء رمبػ ى
أف لهـ فيها زفي ناػر ك ػهيلناش إال مػا ى
الََُُ
كن ىسىب ي الماكردم إلى ابف األنبارم الت ِّٕهػَالََُِ.
لـ تيذ ىار  .ى
َّ
ػكف فيهػا مػف ػذاب
اء الما ُو[األنعاـ]ُِٖ :ش إال
كقد ىم ي الزمخ ر م
م في آية الاألنعاـَش فلاؿ. :إِاَّل َما َ
ى
األكقات التي ييٍن ىلَي ى
ش َ
أنيابػ ش كقػد
ػرؽ َيػ
النار إلى ذاب الزمهرير  ...أك ياػك يف مػف قػكؿ المكتػكر [أم :المظَػكـ] الػذم ظىًف ىػر بػكاتً ًرش كلػـ ىي ىػز ٍؿ ييح ي
ٌ
ى
ً
ػاء إال التى ى ػفِّ ىي منػ بَّقوػى مػا
ت نى
أف ييىنفِّ ىس ف ًخناق  :الأ ٍ
ؾ إال إذا ً ٍ ،ي
إف ىنفَّ ٍس ي
ىهَى ىانًي اهللي ٍ
ب إلي ٍ
طىَى ى
تَش كقد ى َ ىػـ أنػ ال ي ي
ً
مو
بالم ٍك ى ػ ًػد؛ لخرك ػ فػػي وػػكرة
ػكف قكلي ػ  :الإال إذا ً ػٍ ،ي
ىي ٍلػػد ير َي ػ مػػف التعنيػػؼ كالت ػػديدش فياػ ي
تَش مػػف أ ػ ِّػد الك يػػدش مػػا تهاػػـ ي
االستثناء الذم في إطماع.الََُّ.

استثناء مف الخَكد في ذاب النارش كمف الخَكد
قَت :هك
كقاؿ ى
قَت :فما معنى االستثناء؟ ي
.فرف ى
ند ىآيتى ٍي الهكدٍَ :
ه
َّ
َّ
في نعيـ ال نة؛ كذلؾ َّ
بكف بػالزمهريرش كبػَّنكاع مػف العػذاب سػكل
أف أهؿ النػار ال يي ىخَػدكف فػي ػذاب النػار كح ىػد ش بػؿ يي ىعػذ ى
ذاب النارش كبما هك أاَىظي منها اَِّهاش كهك سخط اهلل َيهـ كخسؤ لهػـ صكاهانتػ إيػاهـ .كاػذلؾ أهػؿ ال نػةش لهػـ سػكل ال نػة

نػات ةان ٍ
يف وا ْلم ْؤ ِم ِ
ِِ
م
ػات تَ ْة ِػري ِم ْػف تَ ْحِت َيػا
اف اهللش امػا قػاؿَ  :و َع َػد الما ُ
َ
مكقعػا مػنهـش كهػك ًرضػك ي
أابر منها كأ ؿ ن
ما هك ي
ػو ا ْل ُم ْػؤمن َ َ ُ
ِ
لػو ٌ ِ
ػاك َف طَِّيبػ ًة ِفػي ةانػ ِ
يف ِفييػا ومسػ ِ
أكبػُػر[التكبػة]ِٕ :ش كلهػػـ مػا ىيتىفى َّ
ضػ يؿ اهللي بػ َػػيهـ
ػات َعػ ْػد ٍف َو ِر ْ
يػار خالِػ ِػد َ
اف مػ َػف الماػو َ
َ
َ
ْاألَ ْن ُ
ََ
سكل ثك ً
ؼ ياٍنهى ي إال هكش فهك المر ياد باالستثناء.الََُْ .كاختار البيضػاكم الت ُٗٔهػػَالََُٓ كالنسػفي الت
اب ال نةش مما ال ىي ٍع ًر ي
َُٕهػَالََُٔ.
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َي مف ك ك :
نكًق ى
ش هذا اللك يؿش كا تيًر ى
ػار
أف ال
ػب ٍ
يحوػ ىؿ الع ي
وػ َّ هػذا اللػك يؿ لك ى
ي
األوؿَّ :أن لك ى
ػذاب بػالزمهرير إال بعػد انلضػاء يم َّػدة السػمكات كاألرضش كاألخب ي
ت َى َّ
ذار الفخر الرازمالََُٕ.
أف النلؿ مف النار إلى الزمهرير كبالعاس
الوحيحة دلَّ ٍ
ي
يحو يؿ في اؿ يكـ مرنارا .ى
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اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

الثػػانيَّ :
ػكز :ال ػػاءني
أف أنػك ى
ػتثناء األاثػر مػػف األقػػؿش امػػا ال ي ػ ي
ػيء از،ػ هػد َػػى نفػػس الخَػػكدش كال ي ػ ي
اع العػػذاب ػ ه
ػكز اسػ ي
ريفَ .ذار ابف المظفر الرازمالََُٖ.
ً
ب رمد ً
ابف المظفر هذا ب َّ
َّف المرىاد باالستثناء ال ىا ٍك يف في الزمهرير الخارج ف معنى الخَكد في النار.
كلا ٍف يي ٍم ًا يف ٍ
أف ييتى ىعلَّ ى
ِ
ِ
اب ال ان ِ
الثالثَّ :
ػو
ػار فَقَ ْػد أ ْ
َخَزْيتَ ُ
ب َى دار العلاب؛ للكل تعالى :فَق َنا َعػ َذ َ
اسـ النار ىاَى ى
ػار* َراب َنػا إِانػ َؾ َم ْػف تُ ْػدخ ْؿ ال ان َ
أف ى
الضػريا ك ً
الم ٍهػؿ ك َّ
السبلسػؿ كالزمهريػػرش لاػػاف
[آؿ مػراف]ُِٗ-ُُٗ :ش كلػك لػػـ ياػف اسػ يػـ النػار م ػ ن
ػتمبل َػى أنػكاع العػذابش االنػػار ك ي
ػب الكقايػػة نهػػا مطَلنػػا ال يي ٍغنًػػي ػػف المػػذاكراتش ك َّ
دار العلػػابش
ألنػ ًمػ ٍػف إطػػبلؽ اسػػـ الالنػػارَ فػػي ي ػػرؼ ال ػػرع ال ييتىبػ ى
طَػ ي
ػادير إال ي
دار الثكابالََُٗ.
اما أن مف اسـ الال ى َّنةَ ال يي ٍفهى يـ إال ي
َّ
أف َّ
الرابعَّ :
أف يي ٍن ىلَيػكا إلػى رضػكاف
الذ ٍك ى
أف ييلاؿ :إف الذيف يس ًع يدكا ففي ال نة خالديف فيهػا إال ٍ
يَّبى ٍ
ؽ السَيـ كالط ٍب ىا المستليـ ى
اهللن ً
اا،ف في ال نةالََُُ.
أيضا ه
اف اهلل ن
كرضك ي
ػرةه إال

وقريب مف ىذا ِ
ػاء ربػؾ ممػا يزيػدهـ مػف العػذابش
القوؿ القو ُؿ ا
بػأف المسػتثن ىػو :زيػادةُ العػذابش َػى معنػى :إال مػا ى

الَُُُ
كي ىرمد َي بمثؿ ما يرَّد َى هذا اللكؿ التاسا.
ذار الز اج  .ي

اَّلستثناء منسوخ.
العاشر :إ اف ىذا
القوؿ
َ
ُ
ابف أبي حاتـ بسػند ى ًػف الس ِّ
ػاء َربُّػ َؾ ف َّ
ػكف فػي الخػركجش
ػكـ نزلػت اػانكا ىي ٍ
مػدمِّش قػاؿ. :إَِّل َمػا َ
ط ىم يع ى
أخرج ي
ش َ
ػرف هػذ ا.يػةى ي ى
فىىنس ىخها قىكلي َ { :خ ِالِد َ ِ
ييا أ ََب ًدا[النساء.]ُٔٗ :الَُُِ.
ٍ ي
يف ف َ
ى
كقاؿ السيكطي. :كأخرىج أبك ال يخ ف الس ِّ
ػاء بعػد ذلػؾ مػف م ػي،ة اهللش
مد ِّ
يف َ
م في قكل  :فَأَ اما الاِذ َ
شػقُوا قػاؿ :ف ى
يف َكفَُروا َوظَمَ ُموا لَ ْـ َي ُك ِف الما ُو لِ َي ْغ ِف َر لَ ُي ْـ َوََّل لِ َي ْي ِػد َي ُي ْـ طَ ِريقًػا[النسػاء ]ُٖٔ :إلػى آخػر
فىىن ىس ىخهاش فَّنز ىؿ اهللي بالمدينة :إِ اف الاِذ َ
يف ِ
ِ
ػاء بعػد
ا.يةش
ب لهـ ى
اء ألهؿ النار ٍ
أف ىي ٍخ يري كا منهاش كأك ى
ى
سػع ُدوا ا.يػة قػاؿ :ف ى
خَكد األبد .كقكلي َ  :وأَ اما الاذ َ ُ
فذهب الر ي
ات سػ ُن ْد ِخمُيـ ةانػ ٍ
ػالح ِ
يف آم ُنػوا وع ِممُػوا ال ا ِ
ِ
ً
ػات[النسػػاء ]ٕٓ :إلػػى قكلػ :
ُْ َ
صػ َ
ذلػػؾ مػػف م ػػي،ة اهلل مػػا ىن ىسػ ىػخهاش فػػَّنزؿ بالمدينػػةَ  :والاػػذ َ َ َ َ
َ
َكد األبد.الَُُّ.
ِ ظاال ظَمِ ً
ب لهـ يخ ى
يالش فَّك ى
مناقَشة ىذا القوؿ:

ػار ال يػدخَيها َّ
ض َي ب َّ
الن ٍسػخش امػا هػك يملى َّػرهر فػي أوػكؿ الفلػ  .كال
ييناقى ي
كي ٍعتىىر ي
ش هذا اللك يؿ ي
َّف هذ ا.يػات أخبػارش كاألخب ي
يم ًاػػف حم ػ يؿ لفػ ً
ػظ الالنسػػخَ فػػي هػػذا األثػ ًػر َػػى اسػ ً
ػاف؛ َّ
بترخػػي
ػاهر في ػ التو ػري ي ا
ػتعماؿ المتلػ ِّػدميفش كهػػك ٍ
أف يي ػرىاد ب ػ البيػ ي
ألن ػ ظػ ه
يٍ ي ى ٍ
َّنزؿ بالمدينةَ.
ذلؾ مف م ي،ة اهلل ...ف ى
بعد ى
اء ى
بيف ى
الزماف ى
ا.ية الناسخة كا.ية المنسكخةش فهك يلكؿ :ال ...ف ى
ِ
القو ُؿ الحادي عشر :إ اف اَّلستثناء مف باب ِ
األدب.
العباد
تعميـ
َ
َ
ُّؾ فليػؿ فيػ َّ :
ب ال ػرعي إلػى اسػتعمال
شاء َرب َ
إف ذلػؾ َػى طريػؽ االسػتثناء الػذم ىن ىػد ى
قاؿ ابف طية. :كأما قكلي  :إِاَّل ما َ
اؿ ابلـش فهك َى نحك قكل  :لَتَ ْد ُخمُ اف ا ْلمس ِة َد ا ْلحراـ إِ ْف شاء الما ُو ِ
في ِّ
ػتثناء
يف[الفت ]ِٕ :
آمِن َ
ه
َ ْ
استثناء فػي كا ػبش كهػذا االس ي
َ
َ َ
ً
ً
طاء ََ ْي َػر
كي ىؤي ي
كو ى
حتاج إلى ٍ
في يح ٍاًـ ال َّ ٍرطش اَّن قاؿٍ :
ؼ بمتَّوؿ كال بمنلطاش ي
اء اهللش فَيس يي ي
ِّد هذا قكلي َ  :ع ً
أف يي ى
إف ى
الَُُْ
أيضاالَُُٓ.
َم ْة ُذوٍذ . .كذار ابف زم ن
كهك قك يؿ أبي بيد اللاسـ بف َّ
سبلـش كالفراء؛ اما قاؿ اللرطبي . :ف أبي بيد قاؿَّ :
تلد ىمت زيمةي الم ي،ة مف اهلل
العزيمػةي قػد تل َّػد ىمت فػي الخَػكدش قػاؿ :كهػذا ًمثٍػ يؿ قكلًػ تعػالى:
ػا لفػظي االسػتثناءش ك ى
تعالى فػي خَػكد الفػريلىٍيف فػي ال ى
ػدارٍيف؛ فى ىكقى ى
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ً
لَتَ ْد ُخمُ اف ا ْلمس ِة َد ا ْلحراـ إِ ْف شاء الما ُو ِ
َكنػ ىحتٍمػاش فَػـ ييك ً ً
المكض ىػعٍي ًف
ػتثناء فػي
يف[الفت ]ِٕ :ش كقػد ى ًَ ىػـ َّأنهػـ ي
آمِن َ
يدخ ى
َ ْ
ػب االس ي
َ
ن
َ َ
الَُُٔ
ً
َّ
كنحك ف الفراء. .
خ ن
يارا؛ إذ الم ي،ةي قد تلد ىمتٍ ي بالعزيمة في الخَكد في الداريفش كالدخكؿ في المس د الحراـ .ي
مناقَشة ىذا القوؿ:

ناقش هذا اللك ىؿ َّ
ارد فػي التلييػد بالم ػي،ة هػك
اب ن بَّنػ خػركهج ػف الظػاهرش كالت ػرياي الػك ي
ى
.كي ي
كرد ي ال كاان مي بلكل  :ي
الَُُٕ
باب آخر و
بَفظ آخر لمعنى آخر. .
ه
كمعنى قكؿ ال كااني هذا َّ
ب
أف
كيفىسىَّر بما يلتضي ً مف الداللة .ك َّ
ى
األوؿ في االستثناء ٍ
أمػا مػا ىن ىػد ى
أف يي ٍح ىم ىؿ َى باب ش ي
ػَّف يػ ٍذ ىار فيهػػا االسػػتثناء بم ػ ً
ػبحان -ش فػ َّ
يعي ال
ػرف هػػذا أمػهػر ت ػر ٌّ
ػي،ة المػػكلى -سػ ى
إليػ ال ػػرعي مػػف األدب فػػي األمػػكر المسػ ى
ي
ػتلبَىة بػ ٍ ي ى
ً
ا.يتىٍي ًف في سكرة الهكدَ؛ فرنهما َّ
ً
ثاف ف و
تتحد ً
ػبحان  .-ثػـ
َّف مف
ؤكف يكـ الليامةش كًف ٍع وؿ مػف أفعالًػ -س ى
وَىةى ل بمكضكًع ى
ً
ً
ً
َّ
ػاء اهللَش
إف هنا ى
.يتىٍيف؛ فػاألك يؿ لفظيػ ٍ :
ب إلي العبادش كاالستثناء الكارًد في هاتىٍي ًف ا ى
بيف الاستثناء الم ي،ةَ الذم يند ى
ؾ فى ٍرقنا ى
الإف ى
َّ
الم ٍعىنىيٍي ًف.
ب الفى ٍر ى
اء ربمؾَش كهذا الفى ٍر ي
بيف الَ ٍفظىٍي ًف ييك ً ي
ؽ ى
ؽ ى
كالثاني لفظي  :الإال ما ى
بيف ى
اَّلستثناء ِل َم ْف ُي ْؤ ِم ُف مف الكفاار ولِ َم ْف َي ْكفُُر مف المؤمنيف.
القو ُؿ الثاني عشر :إ اف
َ
الَُُٗ
ً
ػو قػاؿ
ب هذا اللك يؿ البف باس -رضي اهلل نهما-الَُُٖ كلعطاء
قاؿ الكاحدم. :كقكلي تعػالى :إِاَّل َما َ
اء الما ُ
ينس ى
ش َ
ً
ً ًً
أف
و ِّػدقيكف النب َّ
قكما قد ىسىب ى
ػي  كمػا ػاء بػ َش ك َػى هػذا اللػكؿ ي ػب ٍ
ؽ في ٍَم أنهـ يي ٍسَ يمكف ي
كي ى
ابف باس :الاستثنى اهللي ن
الََُِ
الم ٍفَ. .
ى
ياكف الماَ بمعنى ى

قػػاؿ ابػػف طيػػة. :كلمػػا اػػاف هػؤالء ً
ت فػػي العبػػارة ػػنهـ المػػاَ.الَُُِ .كقػػاؿ فػػي آيػػة الاألنعػػاـَ. :كتىلىػػاي المػػاَ َػػى
ػاا ٍ
وػػنفنا سػ ى
ً
ِ
يعلؿش كيؤيػد هػذا التَّكي ىػؿ اتوػا يؿ قكلػ  :إِ اف رب َ ِ
وفة م ٍف ً
ً
ػيـ
ػيـ[األنعػاـ ]ُِٖ :أم :بً ىم ٍػف يي ٍم ًا يػف ٍ
أف يي ٍػؤًم ىف مػنهـش ى
كالحا ه
َ
ى
ػيـ َعم ٌ
اػؾ َحك ٌ
تخَيد هؤالء ال ىافىرًة في النار ًفع هؿ ً
ً
ً
ً
مناسبتاف لهذ ا.ية؛ َّ
وادهر ف يح ٍاوـ ك ً ٍَوـ بمكاقا األ ياء.الَُِِ.
ألف
وفتاف
يـَ
ى
ٍ
ى
ىَ ه
ؽ َي أبك حياف بلكلً  :ى.ك يه ىك تىَّ ًٍكي هؿ ىح ىس هف.الَُِّش كهك اختيار ابف المظفر الرازم
ك ََّ ى

الَُِْ

كالنيسابكرم الَُِٓ.

مناقش ُة ىذ القوؿ:

بَّاثر مف ك :
ض َي
نكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ى
اللكؿ في خركهج ف الظاهر؛ َّ
األوؿَّ :
بناء َى هذا اللكؿ حديثنا ف الدنياش
أف هذا
ألف ا.يةى
ه
ى
حديث ف ا.خرةش ك ي ًعَى ٍ
ت ن
ألف هػذا خط ه َّ
ملاما لئليماف كال لَافر .قاؿ أبػك حيػاف. :كفػي هػذا اللػكؿ يب ٍع هػد؛ َّ
ػؼ
ػكـ الليامػةش فاي ى
فا.خرةي ليست ن
ػاب لَافػار ي ى
حاد زمانً
ً
ً
يو م
الم ٍخ ىرًج من .الَُِٔ.
آم ىف منهـ في الدنيا؟ ك ى ٍرطي مف أ ٍ
يخ ًرىج باالستثناء اتِّ ي
ي
كزماف ي
فيم ٍف ى
االستثناء ى
الَُِٕ
َّ
السميف الحَب مي بذلؾالَُِٖ.
استحسىن
ؽ أف
ى
لان ىسىب ى
ند آية الاألنعاـَ ش اما ذارناش كلهذا تعلَّىب ي
ي
ى
الم ٍػفَ ،قػاؿ ا.لكسػي. :كال يخفػى َّ
الثانيَّ :
فيبع يػد
أف اسػتعماؿ المػاَ لَعلػبلء قَيػ هؿش ي
أف هذا التَّكي ىؿ يلتضي عؿ الماَ بمعنى ى
يبع يد ي مك يؿ ما َّ
ستثنى.الَُِٗ.
لَم ى
ذلؾش اما ي
تلد ىـ ي

ش َر :إ اف المستثن ُّ
السا ِبقَ ُة إل النار.
القو ُؿ
َ
الثالث َع َ
الزْم َرةُ ّ
ً ًَّ
ً
يف
قاؿ ابف أبي زمنيف الت ّٗٗهػَ. :إَِّل َما َ
يف ىد ىخَيكا قىٍبَىهي ٍـ؛ قىا ىؿَ  :و ِس َ
يؽ الا ِػذ َ
اء َرُّب َؾ ىي ٍعني :ىما ىسىبلىهي ٍـ بً الذ ى
ش َ
زمر[الزمر ]ُٕ :قىا ىؿ :يزٍم ىرةه تى ٍد يخ يؿ ىب ٍع ىد م
الزٍم ىرًة.الََُّ.
كفروا إِلَ َة َي انـ ًا
ُ
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ٔٗ

اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

مناقشة ىذا القوؿ:

العمػكـش كبا تب ً
ض َي َّ
بلؼ ظػاهر ا.يػة؛ َّ
ػار هػذا العمػكـ ال ػامؿ
ألف
بَّن ًخ ي
نكًق ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ظاهرهػا ىيلتضػي ي
ى
ميا ال يافَّارش ياكف لهـ ميعا ح ٍاـ الدخكؿ في و
كقت كاحد.
ل ً
ي
ن ي ي
املبحث الثاىٌ:
س ِع ُدوا ومياقَشَتُها.
األقىالُ يف االستثياء يف آيَُ  :وأَ اما الاِذ َ
يف ُ
يف ِفييا ما َدام ِ
ا ِ ِِ
ِ
يف ِ
ِ
ػاء
ػت ال ا
ُّػؾ َع َ
ػاء َرب َ
ض إِاَّل َمػا َ
ات َو ْاأل َْر ُ
س َػم َاو ُ
ط ً
ش َ
قاؿ اهلل تعالىَ  :وأَ اما الاذ َ ُ
سع ُدوا فَفي ا ْل َةنة َخالد َ َ َ َ
ت
ت أقكا يؿ المفسريف في معنى االستثناء إِاَّل َما َ
اء َرُّب َؾ في ا.ية السػابلةش فلػد تع َّػد ىد ٍ
ََ ْيَر َم ْة ُذوٍذ[هكد]َُٖ :ش كاما تى ىع َّد ىد ٍ
ش َ
أيضا في هذ ا.يةش كقد استلوينا هذ األقكا ىؿ أيضاش كبيََّّنا ما في ً
تداخؿش كذلؾ َى النحك ا.تي:
بعضها مف ي
ن ى
ن
َى ُؿ التوحيد الذيف يدخموف النار قبؿ دخولِيـ الة انة.
القو ُؿ ا
األوؿ :إ اف المستثَْن أ ْ
أيضػا فػي الػذيف يي ٍخىر ػكف
ػاء رمبػؾَ قػاؿ. :كهػي ن
أخرج ابف أبي حاتـ بسند ف الضحَّاؾ بف مزاحـ في قكل  :الإال مػا ى
ػاء رمبػػؾَش يلػػكؿ :إال مػػا ماثػكا فػػي
مػػف النػػار يفيػ ٍػد ىخَكف ال َّنػػة يلػػكؿ :الخالػػديف فػػي ال نػػة مادامػػت السػػماكات كاألرض ٌإال مػػا ػ ى
الَُُّ
ً
يف
س ِػع ُدوا فَ ِفػي ا ْل َةان ِػة َخالِ ِػد َ
أيضػا بسػند ػف ملاتػؿ بػف حيػاف فػي قكلػ َ  :وأَ امػا الا ِػذ َ
النار حتػى أ ٍيدخَػكا ال نػة . .كأخػرج ن
يف ُ
ِ
االستثناء َى مف ىبًل ىي في النار حتى يي ٍخ ىر ي كا منها.الَُِّ.
ييا ى.كقى ىا
ف َ
ي
َّحػ ػ ي الطب ػػرم بع ػػد أف ذ ىا ػ ىػر أق ػػكاالن ػػدةنش فل ػػاؿ. :كأكل ػػى األقػ ػكاؿ ف ػػي ذل ػػؾ ن ػػدم بالوػ ػكابش الل ػػك يؿ ال ػػذم ذارتيػ ػ ػػف
كر ى
ً
ػاء رمبػػؾ مػػف قىػ ٍػد ًر يم ٍاػػثًهـ فػػي
الضػػحَّاؾش كهػػك :الكأمػػا الػػذيف يسػػع يدكا ففػػي ال نػػة خالػػديف فيهػػا مػػا دامػػت السػػمكات كاألرض إال مػػا ػ ى
ألف األ ػهر مػف اػبلـ العػرب فػي َّ
الخوػكص؛ َّ
الإالَ تك يهيهػا
ػكف ا.يػةي معناهػا ي
النارش مف لي يد ٍف ىدخَيكها إلى أف أيدخَكا ال َّنةَ .كتا ي
ى
ػكف معهػػا ىداللػةه تػ يػد مؿ َػػى خػػبلؼ ذلػػؾ .كال داللػػة فػػي الاػػبلـ
اج معنػػى مػػا بعػ ىػدها ممػػا قبَىهػػاش إال ٍ
إلػػى معنػػى االسػػتثناءش صكاخػر ي
أف ياػ ى
ً
م
االستثناء المفهكـ في الابلـش يفي ىك َّ ى إلي .الَُّّ.
اير معنى
أ ني في قكل  :الإال ما ىاء ربمؾَ -تدؿ َى أف معناها ي
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َى ً
ً
اب ػف
ض َي
اللكؿ الملابً ًػؿ لػ فػي آيػة َّ
نكًق ى
ػذيف ى ػليكاَش كال ػك ي
بمثؿ ما ا تيًر ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
الفَّمػا ال ى
ند ً
الاألكؿَ في الالمبحث األكؿَ.
هذ اال تراضات اال كاب السابؽ الذم َّ
اللكؿ َّ
فوَنا ي ى
القو ُؿ الثاني :إ اف المستث َن ىو زيادةُ الخمود.
ؾَش مػػف الزيػػادة َػػى قػػدر يمػ َّػدة دكاـ
كهػػك قػػك هؿ ذاػ ىػر الطبػػر م
ػاء رمب ػ ى
م فلػػاؿ. :كقػػاؿ آخػػركف :معنػػى ذلػػؾ :الإال مػػا ػ ى
أبدا ..ثـ أخرج ً
س ِػع ُدوا
السمكات كاألرضش قالكا :كذلؾ هك الخَكد فيها ن
بسند ف أبي سناف في قكلػ تعػالىَ  :وأَ امػا الا ِػذ َ
ىى
يف ُ
يف ِفييػا مػا َدام ِ
ا ِ ِِ
ِ
ػكدهـ فيهػاش ثػـ أىتٍىب ىعهػا فلػاؿ:
ػت ال ا
ض إِاَّل َمػا َ
ػاء َربُّػ َؾ قػاؿ. :كم ػي،تي خَ ي
ات َو ْاأل َْر ُ
س َػم َاو ُ
ش َ
فَفي ا ْل َةنػة َخالػد َ َ َ َ
اء ََ ْي َر َم ْة ُذوٍذ.الَُّْ.
َ عطَ ً
القو ُؿ الثالث :إ اف ىذا استثناء يس ِ
تثنيو َوَّلَ يفعمُو.
ٌَْ
قاؿ ابف اثير. :معنى االستثناء هاهناَّ :
أمر كا نبا بذات ش بؿ هك مكاػ ػك هؿ إلى
أف دكامهـ فيما هـ في مف النعيـش ليس نا
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م ي،ة اهلل تعالىش فَ َّ
ػاء
ػب ذلػؾ بلكلػ َ  :ع َ
دا،ماش كلهذا ييٍَهى يمػكف التسػبي كالتحميػد امػا ييٍَهى يمػكف ال َّػنفىس  ...ك لَّ ى
ط ً
المنةي َيهـ ن
اير ملطكع...؛ ل،بل يتكهـ متكهِّـ بعد ذار الم ي،ةى َّ
ػي،اش بػؿ ىخػتىىـ لػ بالػدكاـ
أف ثىَّـ انلطا ن ػاش أك لىٍب نسػاش أك ن
ََ ْيَر َم ْة ُذوٍذ أم :ى
مردكد إلى م ي،ت ش كأنػ بعدلػ كحامتػ َّػذبهـ؛ كلهػذا قػاؿ:
دا،ما
ه
ك دـ االنلطاع .اما ىبي ى
َّف هنا أف ذاب أهؿ النار في النار ن
طيػب اللَػكب َّ
كثبػت
إِ اف َراب َؾ فَ اعػا ٌؿ لِ َمػا ُي ِر ُ
سػأَلُ َ
وف[األنبيػاء]ِّ :ش كهنػا ٌ
سػأَ ُؿ َع امػا َي ْف َعػ ُؿ َو ُى ْػـ ُي ْ
يػد[هػكد ]َُٕ :ىا ىمػا قىػا ىؿََّ :ل ُي ْ
اء ََ ْي َر َم ْة ُذوٍذ.الَُّٓ.
الملوكد بلكل َ  :ع َ
ط ً
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َى ً
ً
اب ػف هػذ
ض َي
اللكؿ الملابً ًؿ ل في آية َّ
نكًق ى
الذيف ى ػليكاَش كال ػك ي
بمثؿ ما ا تيًر ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
الفَّما ى
ند ً
اللكؿ الالثالثَ في الالمبحث األكؿَ.
اال تراضات اال كاب السابؽ الذم َّ
فوَنا ي ى

أصحاب األعراؼ.
القو ُؿ الرابع :إ اف المستث َن
ُ
ذاري السميف الحَب مي في سياؽ حديث
كهك قك هؿ ى

س ِػع ُدوا ...ش فلػاؿ. :ك َّأمػا فػي طػرؼ أه ًػؿ
ف االستثناء في آيػةَ :وأَ اما الا ِػذ َ
يف ُ
أكال.الَُّٔ.
أف ياكنكا هـ أك
يدخَيكا ال ى َّنةى َّ
كد ىم ٍف ىد ىخَها َّن
ألك ًؿ كهَةش كال يخَِّ يدكا فيها يخَي ى
أوحاب األ راؼ؛ ألنهـ لـ ي
ال نة في كز ٍ
ى
مناقشة ىذا القوؿ:
ش هػػذا اللػػك يؿ ب ََّّن ػ ال يت ػَّتَّى حمَيػ إال َػػى االسػػتثناء ال ػكارد فػػي أهػػؿ ال نػػةش كالكاقػػاي َّ
كرد فػػي
ػتثناء ى
أف يينػػاقى ى
يي ٍم ًاػ يػف ٍ
أف االسػ ى
و
ً
ا.يتىػ ٍػي ًف بَفػ و
ػظ كاحػػدش كأسػ و
ً
و
ػتليـ
ػتثناء فػػي
المكضػ ىػعٍي ًف َػػى ن
ػَكب كاحػػد؛ فػػبل بػ َّػد ٍ
ى
أف يي ٍح ىمػ ىؿ االسػ ي
معنػػى كاحػػد متسػػاك أك يمتلابػػؿش كال يسػ ي
بينهيما.
التفر ي
يؽ في المعنى ى

القو ُؿ الخامس :إ اف المستث َن ىو ُم ادةُ ما بيف مبعثيـ إل مصيرىـ في الةنة.
احتباسػهـ
أف ياكف استثنى مف خَػكدهـ فػي ال ى َّنػة
ذاري الطبر م
م بلكل . :كقالكا :ه
ا،ز في ك ه ثالثش كهك ٍ
ى
كهك قك هؿ ى
نها ما بيف المكت كالبعثش كهك البرزخش إلى أف يويركا إلى ال نةش ثـ هػك خَػكد األبػد .يلػكؿ :فَػـ يي ىغييَّبػكا ػف ال نػة إال

البرىزخ.الَُّٕ.
بلدر إقامتهـ في ٍ
مناقشة ىذا القوؿ:

ض َى ً
ً
شػقُواش كقػد فىوَّػ ٍَنا
اللكؿ الملابً ًؿ ل في آية :فأ اما
ض َي
الػذيف َ
َ
نكًق ى
بمثؿ ما ا تيًر ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ند ً
اللكؿ الالخامسَ في الالمبحث األكؿَ.
ذل ى
ؾ ى
القو ُؿ السادس :إ اف المستثن وقت كونيـ في الدنيا قبؿ دخوؿ الةنة.
شػاء َربُّػ َؾَ مػف الفػريلىٍي ًف مػف تعميػرهـ فػي الػدنيا
كهك قك هؿ ىن ىسىب ي الثعَب مي إلى ابف ايسافش فلػاؿ. :كقػاؿ اب يػف ايسػاف :الإِاَّل مػا َ

قب ىؿ مويرهـ إلى ال نة كالنار.الَُّٖ.
أف ياكف دكاـ السمكات كاألرض بمعنى األبدش َى مػا تعػرؼ العػرب كتسػتعمؿش
كذار الطبر م
أيضاش فلاؿ . :ه
ا،ز ٍ
م ن
ألف أهؿ ال نة كأهؿ النار قػد اػانكا فػي كقػت مػف أكق ً
كتستثني الم ي،ةى مف داكمها؛ َّ
ػات دكاـ السػمكات كاألرض فػي الػدنياش

ال في ال نةش فاَّن قاؿ :خالديف في ال نةش كخالديف في النارش دك ىاـ السماء كاألرضش إال ما اء ربمؾ مف تعميرهـ فػي الػدنيا
قبؿ ذلؾ.الَُّٗ.
ى
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أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

مناقشة ىذا القوؿ:

ض َى ً
ض َي ب ً
شػقُواش كقػد فىوَّػ ٍَنا
اللكؿ الملابً ًؿ ل في آية :فأ اما
الػذيف َ
َ
نكًق ى
مثؿ ما ا تيًر ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ند ً
اللكؿ الالسادسَ في الالمبحث األكؿَ.
ذل ى
ؾ ى
القو ُؿ السابع :إ ّف اَّلستثناء ي ِ
ص ُّح ِب َح ْم ِؿ ا
(إَّل) عم معن (الكاؼ).
َ َ
ِ
َّ
ً
بعض المفسريفش كهك َّ
كمثَيكا لػ بلكلػ تعػالىَ  :وَّل تَْنك ُحػوا
ذاري ي
اء ربمؾَ :اما ى
أف معنى الإال ما ى
كهك قك هؿ ى
اء ربمؾش ى
الََُْ
آباؤ ُكـ ِم َف ِّ ِ
ؼ[النساء]ِِ :ش قاليكا :معنا ي :اما ىسَىؼ .
سمَ َ
النساء إِاَّل ما قَ ْد َ
ما َن َك َح ُ ْ
مناقشة ىذا القوؿ:

ً
أيضا يمخالىفىةه لَظاهر ك ػدك هؿ نػ ش كقػد َّ
ض َي ب َّ
ػكااني
رد ال
م
نكًق ى
َّف ىح ٍم ىؿ اَمة الإالَ َى الالااؼَ ن
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
ً
ً
ض بغير دليؿالَُُْ.
حم ىؿ الإالَ َى الالكاكَ أك الالااؼَ ب ََّّن إخر ه
اج لحرؼ االستثناء ف معنا إلى معنى يخالفي كيناق ي
القو ُؿ الثامف :إ اف المستث َن أنواعٌ مف ال انعيـ.
َّ
م
يػر
نعيـ ما يذار كلهـ ما لـ يي ٍذ ىا ٍر َّ
اء رب ى
مؾش كيدؿ َيػ -كالَػ أ َػـَ { -ع ً
مما ى
طػاء ََ َ
قاؿ الز اج. :كاذلؾ ألهؿ ال نة ي
اير ملطكع.الَُِْ.
َم ْة ُذوٍذ} أم ى
م
مكقعػا مػنهـش كهػك
أيضا
كهك ن
اختيار الزمخ رم الذم قاؿ. :كاذلؾ أه يؿ ال نة لهـ سكل ال نة ما هك أاب يػر منهػا كأ ػؿ ن
ي
يف ِفييػا وم ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
سػاك َف طَِّي َبػ ًة ِفػي
اف اهللش اما قػاؿَ  :و َع َػد الما ُ
يػار خالِ ِػد َ
ػو ا ْل ُم ْػؤ ِمِن َ
رضك ي
يف َوا ْل ُم ْؤ ِمنػات َةانػات تَ ْة ِػري م ْػف تَ ْحت َيػا ْاألَ ْن ُ
ََ
ةان ِ
اف ِم َػف الما ِػو أَ ْكَب ُػر[التكبػة ]ِٕ :كلهػـ مػا يتفضػؿ اهلل بػ َػيهـ سػكل ثػكاب ال نػة ممػا ال يعػرؼ انهػ إال هػكش فهػك
ات َع ْد ٍف َو ِر ْ
لو ٌ
َ
الَُّْ
ٍ
طاء ََ ْيَر َم ْة ُذوذ. .
المراد باالستثناء .كالدليؿ َي قكل َ  :ع ً
ػب مػػف ىػػذا القػ ِ
ػدرةات الرفيع ػ ُة التػػي َّل يعمميػػا إَّل اهلل ،كقػػد ذاػ ىػري الفخػ يػر الػرازمش فلػػاؿ:
ػأف المسػػتث َن الػ
ػوؿ القػػو ُؿ بػ ا
ُ
وقريػ ٌ

َػى أحػد الك ػك المػذاكرة فيمػا تل َّػدـش كهاهنػا ك ػ ه آخػر كهػك أنػ ربمػا اتفػؽ لبعضػهـ أف

.االستثناء في باب السعداء ي ب حمَي
ي
يي ٍرفى ىا مف ال نة إلى العرشش صكالى المنازؿ الرفيعة التي ال يعَمها إال اهللي تعالى.

الَُْْ

.

مناقشة ىذا القوؿ:

ض َى ً
ً
ذلؾ
ض َي
الذيف ى ليكاَش كقد فى َّ
اللكؿ الملابً ًؿ ل في آية َّ
و ٍَنا ى
نكًق ى
بمثؿ ما ا تيًر ى
ش هذا اللك يؿ كا تيًر ى
الفَّما ى
ند ً
اللكؿ الالتاساَ في الالمبحث األكؿَ.
ى
املبحث الثالث:

الرتجًحُ بنيَ هذه األقىال.
ػص إلػى تبي ً
الرٍ حػافش
ػرب إلػى اللىبػكؿ ك م
بعد أف استعرضنا أقك ى
ػاف مػا نػ ار ي أق ى
ػي الهػكدَش نخَي ي
اؿ المفسريف في االسػتثناء فػي ىآيتى ٍ
ؾ أاثػػر مػػف قػ و ً
ؾ األقػكاؿ المختَفػػة َّ
ػاء
ػؼ لنػػا مػػف خػػبلؿ د ارسػػة تَػ ى
كقػػد تا َّ ػ ى
ػكؿ يي ٍماػ يػف قبكليػ كتر ي
يحػ فػػي تفسػػير الإال مػػا ػ ى
أف هنػػا ى ى
يمتىٍي ًفً .
لَر حاف:
اؿ التي نراها محتى ًمَىةن م
كنكريد فيما يَّتي األقك ى
رمب ى
ؾَ في ا.يتىٍي ًف الار ى
أف ىذا استثناء يس ِ
تثنيو َوَّلَ يفعمُو.
اأوًَّل :ا
ٌَْ
كهذا اللك يؿ ل حظم
قديما كحديثناش
ذهب إلي فر ه
كقدر المعلك يؿ مف الر حافش كلذلؾ ى
يؽ مف المفسر ى
المكفكر مف اللىبكؿش ي
ي
يف ن
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تلدـ معنا في الالمبحث األكؿَش كمف هؤ ً
الء أبك السعكد الذم ما ىؿ إلػى هػذا اللػكؿ َّ
َّ
ُّػؾ
شػاء َرب َ
كقد ىمػ ش فلػاؿ. :إَِّلا َمػا َ
اما ى
وف ِفييا الموت إَِّلا الموتة األول [الدخاف]ٓٔ :ش كقكلًػ  :وَّلَ تَ ِ
نك ُحواْ
ه
استثناء مف الخَكد َى طريلة قكل تعالىَّ :لَ َي ُذوقُ َ َ
َ
ؼ[النساء]ِِ :ش كقكلً تعالى :حتا ٰ يمِػَ ا ْلةمػ ُؿ ِفػي س ِّػـ ا ْل ِخي ِ
ا
ػاط[األ ػراؼ]َْ :
سمَ َ
َ
َ
َما َن َك َح آباؤكـ ّم َف النساء إَِّل َما قَ ْد َ
َ َ َ ََ
األمكر المذاك ًرة معَكمةه بحاػـ العل ًػؿش كاسػتحالةى تعٌَػؽ الم ً
ً
اير َّ
ػي،ة بعػدـ الخَػكًد معَكمػةه بحاػـ النلػؿ يعنػي :أنهػـ
أف استحالةى

ي،ة اهلل تعػالى لعػدـ قػرًارهـ فيهػا؛ صكاذ ال إماػاف لتَػؾ الم ً
األزمنة إال في زماف م ً
ً
ػي،ة كال لزمانهػا
مستلركف في النار في ميا
ٌ
ػكهـ مػف اػكف اس ً
مد ً
النوكص اللاطعة المك ً ً
َّ
ً
ً
َّ
ػتحالة تعَمػؽ
ت
ي
ػى
س
ػا
م
ػدفا
ل
ك
ػاش
ه
في
هـ
ار
ر
ق
ة
النتهاء
إمااف
فبل
لَخَكدش
بة
بحاـ
ى
ي ي
يػد يعنػي :أنػ فػي تخَيػد األ ً
م ي،ة اهلل تعالى بعدـ الخَكد بطريؽ الك ً
ػلياء
كب َى اهلل تعالى قاؿ :إِ اف َرب َ
اػؾ فَ اعػا ٌؿ لّ َمػا ُي ِر ُ
في النار بحيث يستحيؿ كقكعي ً
خبلف ً فىعَّا هؿ بمك ً ب إرادت ش ق و
ػاض بملتضػى م ػي،تً ش ال اريػة َػى ىس ىػن ًف حامتًػ ش الدا ي ًػة إلػى
ً
العباد.الَُْٓ.
ترتيب األى ٍ ًزىي ًة َى أفعاؿ
ػتثناء ايػ ىػر كاقػا؛ بػػؿ
كم ى
ػاؿ إلػى تػػر ي ً هػذا اللػكؿ ن
أيضػػا اب يػف المظفػػر الػرازمش الػذم قػػاؿ. :كاأل ىػب ي أف ياػػكف هػذا اس ن
الَُْٔ
ادةي العرب أف يستثنكا في الابلـ تَّ مدباش كلـ ي ٍل ً
و يدكا ب حليلةى اإلخراج .كاهلل أ َـ. .
ى
ن
ػتبلؼ فػي تعيػيف المػ َّػدة
ػاس فػي هػػذا االسػتثناء َػى ظػػاهرش ثػـ أطػالكا االخػ ى
َّحػ ي ن
كر ى
أيضػا البلػػا مي بلكلػ . :كقػد ػػرل الن ي
المسػػتثناةش كالػػذم ظىهىػ ىػر لػػي -كاهلل أ َػػـ -أن ػ لمػػا تاػ َّػرىر ال ػػزـ بػػالخَكد فػػي الػػداريفش ك َّ
ػب
ػاف يمك ً ػ ه
أف ال ػػرؾ ال يي ٍغفىػ يػرش كاإليمػ ى
ػو َّل َي ْغ ِف ُػر
لَ َّنةش فااف ربَّما ظي َّف أن ال يي ٍم ًا يػف اي يػر ذلػؾ امػا ظىَّنػ ي المعتزلػةش ال سػيِّما إذا تي ىؤَّمػ يؿ اللطػاي فػي مثػؿ قكلػ  :إِ اف الما َ
ػتثناء
َف ُي ْ
وف َذلِ َؾ لِ َم ْف َي َ
أْ
شَر َؾ ِب ِو[النساء ]ْٖ :ما تلييد اير بالم ي،ة في قكل َ  :وَي ْغ ِفُر َما ُد َ
ػاء هػذا االس ي
ػاء[النسػاء ]ْٖ :ى
ش ُ
يم ٍعًَ نما َّ
ػكؿ فيػ ش لانػ ال يلػاي اي يػر
األمر في إلى اهلل تعالى اغير مػف األمػكرش لػ أف يفعػؿ فػي اَِّهػا مػا ي ػاءش صكا ٍف ى ىػزىـ الل ى
أف ى
ػي،ا .فامػػا َّ
أف التعَيػػؽ بػػدكاـ
ػدار ي ٍمػ ىػر ى
ػاء زيػ هػد ػ ن
مػػا أ ٍ
ػاء زيػ هػدَش كقػػد ال ي ػ ي
ؾ إالٌ مػػا ػ ى
ىخىبػ ىػر ب ػ ش كهػػذا امػػا تلػػكؿ :الاس ػ يا ٍف هػػذ الػ ى
و
ً
كس ٍػكقي ي هاػذا ىأد مؿ َػى
ػاء اهللي قى ٍ
ػا الخَػكد ألحػد مػف الفػريلىٍي ًفش ى
ػتثناء؛ ال ي ي
اير مػراد الظػاهرش اػذلؾ االس ي
السماكات كاألرض ي
طى
ً الَُْٕ
ظـ في تلَيد المَّنة. .
اللدرةش كأ ي
كقاؿ ا.لكسي. :كاألك ى ي أف يلاؿَّ :
ػؾَ
االستثناء في
إف
المكضعٍي ًف ٌّ
ػاء رمب ى
مبني َى الفرض كالتلػدير؛ فمعنػى الإال مػا ى
ى
ى
ض َّ
ػتثنى مػف يم َّػدة خَػكدهـش لا َّػف ذلػؾ ال يلػا؛
اء إخػ ار ى هـ مػف النػار أك ال نػة فػي زمػافش لاػاف مس ن
أم :لك في ًر ى
أف الٌَ تعالى ى
ػاد العبػػاد إلػى تفػػكيض األمػكر إليػ ػ َّػؿ
لداللػة اللكاطػػا َػى ػػدـ كقك ػ  ...كلعػ َّػؿ الناتػةى فػػي هػذا االسػػتثناء َػػى مػا قيػػؿ إر ي
بلمهـ بَّنها منكطة بم ي،ت َّ -ؿ ك بل-ش يفع يؿ مػا ي ػاءش كيح ياػـ مػا يريػدش ال ح َّ
ػب َيػ
ػؽ ألحػد َيػ ش كال ىي ً ي
يَّن ش صكا ي
ي
الَُْٖ
يد[هكد. .]َُٕ :
اما قاؿ تبارؾ كتعالى :إِ اف َراب َؾ فَ اعا ٌؿ لِما ُي ِر ُ

ػيءش

الدارٍيف فيهما مػف ايػر اسػتثناء؟ فػال كاب :مػا
ثبت ي
قَت :ما معنى االستثناء بالم ي،ةش كقد ى
كقاؿ اللاسمي. :فرف ى
خَكد أهؿ ى
ػو[األ ػراؼ]ُٖٖ :ش يعنػػي َّ
أف االسػػتثناء بالم ػػي،ة قػػد
ػاء الماػ ُ
قػ َّػدمنا فػػي قكلػ تعػػالى :قُػ ْػؿ َّل أ َْممِػ ُؾ لِ َن ْف ِسػػي َن ْفعػاً َوَّل َ
لػ ااػر إِاَّل مػػا شػ َ
ً
ػاف َّ
ػكر الثابتػة الدا،مػة إنمػا اانػت
استي ٍعم ىؿ في أسَكب اللرآفش لَداللة َى الثبكت كاالستمرار .كالناتػةي فػي االسػتثناء بي ي
أف هػذ األم ى

أف يي ىغيىِّرها لفى ىع ىؿ.الَُْٗ.
اذلؾ بم ي،ة اهلل تعالىش ال بطبيعتها في نفسهاش كلك اء تعالى ٍ
كتَّايد ال ػيء بمػا ي ٍ ػبً ً
ً
كقد ع ىؿ ابف ا كر هذا الك في تَّكيؿ االستثناء مف باب ً
ػاؿ نػد آيػة
الالانايةَش
ض َّػد ش فل ى
ي ي
ى
ي
ً
ِ
ِ
ِ
المليػػكؿ فػػي
الاألنعػػاـَ :قَػ َ
ييػػا إِاَّل َمػػا َ
ػاء الماػ ُ
ػار َمثْػ َػوا ُك ْـ َخالػػد َ
يف ف َ
شػ َ
ػاؿ الانػ ُ
ػو[األنعػػاـ . :]ُِٖ :صكاذا ي عػ ىؿ قكليػ  :الخالػػديفَ مػػف مَػػة ى
ً
و
و
و يػد منػ َّ
الح رش ااف تَّكي يؿ ا.يةَّ :
أف
أف هػذا الخَ ى
و يد ب إخر ي
اج أكقػات كال حالػةش صكانمػا هػك انايػةش يي ٍل ى
االستثناء ال يي ٍل ى
ى
ػكد قى َّػد ىري اهللي
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اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

ض يػد هػذا بػَّ َّف اهلل
نا
مختار ال يم ٍا ًرى ل َي ش
نا
تعالىش
ت ألبطٍَ ي
إظهار لتماـ اللدرة كمحض اإلرادةش اَّن يلكؿ :لػك ً ػٍ ،ي
ػت ذلػؾ .كقػد يي ٍع ى
يؽ * َخالِػ ِػد َ ِ
ِ
ش ػقُوا فَ ِفػػي الانػ ِ
امػ ِػت
ييػػا َزِفيػٌػر َو َ
يف َ
ش ػ ِي ٌ
ذاػ ىػر نظيػ ىػر فػػي نعػػيـ أهػػؿ ال َّنػػة فػػي قكلػ  :فَأَ امػػا الاػ ِػذ َ
يف ف َ
ػار لَ ُيػ ْػـ ف َ
ييػػا َمػػا َد َ
يف س ِػع ُدوا فَ ِفػي ا ْلةان ِػة َخالِ ِػد َ ِ
ِ
ات
ام ِػت ال ا
ال ا
ض إِاَّل َما َ
اء َرُّب َؾ إِ اف َراب َؾ فَ اعا ٌؿ لِ َمػا ُي ِر ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
س َػم َاو ُ
س َم َاو ُ
َ
يف ف َ
يػد * َوأَ امػا الاػذ َ ُ
ش َ
ييػا َمػا َد َ
ػاء َربُّػ َؾ فػي لػاب أهػؿ
اء َرُّب َؾ َع َ
ػب قكلػ  :إِاَّل َمػا َ
ض إِاَّل َما َ
َو ْاأل َْر ُ
ػاء ََ ْي َػر َم ْةػ ُذوٍذ[هػكد]َُٖ-َُٔ :ش فػانظر ايػؼ ى لَّ ى
ش َ
ط ً
ش َ
ِ
ػاء ََ ْيػَػر
ػاء َرُّبػ َؾ فػػي نعػيـ أهػؿ السػػعادة بلكلػ َ  :ع َ
ػب قكلػ  :إِاَّل َمػػا َ
ال ػلاكة بلكلػ  :إِ اف َرابػ َؾ فَ اعػػا ٌؿ ل َمػا ُي ِريػ ُػدش كايػؼ ى لَّػ ى
طػ ً
ش َ
ػير بعػد ذلػؾ إلػى األدلَّ ًػة
ط ىؿ
ظاهر االستثناء بلكل َ  :ع َ
َم ْة ُذوٍذش فٍَّىب ى
ط ً
اء ََ ْيَر َم ْة ُذوٍذش فهػذا معنػى الانايػة باالسػتثناءش ثػـ المو ي
ى
خَكد الم رايف اير مخوكص بزمف كال بحاؿ .كياكف هذا االستثناء مف تَّايد ال يء بما ي ٍ بً ً
الدالَّ ًة َى َّ
ض َّد .الََُٓ.
أف ى
ي
ي
ي
و
ا.يتىػ ٍػي ًف ىمػَّػرتىٍيف؛
ػتثناء فػػي ى
ػي الهػػكدَ ى ػ َّػكىز أاثػ ىػر مػف ك ػ ش فلػػاؿ. :كقػػد تى ىاػَّػرىر هػذا االسػ ي
كلا َّػف ابػ ىػف ا ػػكر نػػد تفسػير ىآيتىػ ٍ
َّ
ً
ً
فالملوكد َّ
ب ثػـ يي ٍعفىػى نػ ش مثػ يؿ أه ًػؿ المعاوػي مػف
األك يؿ منهما:
َّ
فَّما َّ
ي
الم َّػدةش فمػنهـ ىم ٍػف يي ىعػذ ي
أف أه ىؿ النار مرات ي
ب في طيػكؿ ي
االستثناء الثاني الكاقا فػي انً ً
ػؾ فػي
أما
الم ىكحِّديف ...ك َّ
ػاء رمب ى
ػذيف يس ًػع يدكاَ :ىفي ٍحتى ًمػ يؿ ىم ى
عنىي ٍػيف :أح يػدهماٍ :
ػب الال ى
أف ييػر ىاد :إال مػا ى
ي
ي
ي
ً
ً
َّأك ًؿ أىزمنة الليامةش كهي َّ
أف يعفي ىػك اهللي ػنهـ ...كيحتىمػ يؿ
المدةي التي ي
ػا،بيف فػي العػذاب إلػى ٍ
يدخ يؿ فيهػا ي وػاةي المػؤمنيف اي يػر الت ى
ً
ؽ و
التحذير مف تىك مهًـ استحلا ً
مظاهر الفضؿ كالرحمة.الَُُٓ.
ظهىهر مف
ؾ
و ىد من
النعيـ ىحلا َى اهللش بؿ هك ىم ٍ
أحد ذل ى
ٍ
أف يي ٍل ى
ي
ى
ى
اآليتَ ْي ِف ىـ أى ُؿ التوحيد.
ستَثَْن في َ
ً
الم ْ
ثانيا :إ اف ُ
ػتلر فػي ليػدة أهػؿ السػنة كال ما ػة َّ
الر حاف؛ ف َّ
ِّػديف
ػرف المس َّ
أيضا ل ىك ٍ هي مف م
كهذا اللك يؿ ن
الم ىكح ى
أف أه ىػؿ الابػا،ر مػف ي
ً
َّ
ػتثناء هنػا أله ًػؿ ال ً
ػَميف
كف
بتكحيدهـ كلك ى
بعد حيفش كلذلؾ يوػ م ٍ
ػذنكب مػف المس ى
أف يا ى
دكف في النارش بؿ يخر ى
ال يي ىخَ ى
ػكف االس ي
في النارش حتػى تىٍَ ىحلىهيػـ رحمػةي اهلل تعػالىش ك ػفا ةي رسػكلً ش يفي ٍخ ىري ػكا منهػا إلػى ال َّنػةَّ .
ػديف فػي
فاَّنػ -س ى
ػبحان  -قػاؿ :خال ى
ؾ مف إخ ار ًج ً
دامػت
بيف مف المسَميف إلى ال َّنةش
اء رمب ى
ى
الم ٍذن ى
النار ما دامت السماكات كاألرض إال ما ى
كخالديف في ال نػة مػا ى
ي
إدخاؿ ً
ً
يويركف إلى ال َّنةالَُِٓ.
الم ىددش ثـ
ؾ مف
اء رمب ى
السماك ي
ى
الم ٍذن ى
ات كاألرض إال ما ى
بيف ى
النار يم َّدةن مف ي
ي
َّ
ػب إلػى ذلػؾ
قاؿ ال كااني. :ك م
أم مان وا مف ىح ٍم ًؿ االستثناء َى هذا الذم ػاءت بػ األدلػةي الوػحيحةي الاثيػرةيش امػا ىذ ىه ى

العوػاة مػف هػذ األ َّيمػة؟
مانا مف حمؿ االستثناء في
كقاؿ ب
مهكر العَماء مف السَؼ كالخَؼ؟  ...كأ م
م و
المكضعٍي ًف َػى ي
ى
ي
ً
ػتثناء الثػػاني يي ٍح ىمػ يؿ
فاالسػتثناء َّ
ػاء رمبػ ى
العوػػاة مػف هػػذ األ َّيمػة مػػف النػػارش كاالس ي
ػؾ مػف خػػركج ي
األك يؿ يحمػػؿ َػى معنػػى :إال مػػا ى
ؾ مف دـ خَكدهـ في ال نة اما يي ٍخَي يد ايػرهـ؛ كذلػؾ لت م
ػدار الم َّػد ًة التػي لىبًثيػكا
اء رمب ى
َى معنى :إال ما ى
ػَّخ ًر خَػكدهـ إليهػا مل ى
فيها في النار.الَُّٓ.
ؼ في دَّللة ىذا اَّلستثناء وو ْك ُؿ ِ
الع ْمِـ إل اهلل تعال .
ثالثًا :التوقُّ ُ
ََ
ت ب .الَُْٓ.
كهذا قك هؿ
منسكب إلى قتادة -رحم اهلل-ش الذم قاؿ. :اهللي أ َى يـ بتثنًىيتً [أم :استثناَ ] ً،ى ما ىكقى ىع ٍ
ه
ً
ً
األحسف ندم في
ب إلي ش فلاؿ. :ك
تضى هذا
ى
اللكؿ اإلي ميش ك ى
أثنى َى ىم ٍف ينس ى
كقد ار ى
ي
االستثنا،يف قك يؿ قتادة :الكاهللي
ؼ  بالع ٍ ًز ف الفىهـش كأحاؿ ً
الع ٍَ ىـ َى اهلل تعالى.الَُٓٓ.
أ يَـ بثيٍنيا يَش ا ىتر ى
ى
ٍ
ػاؿ ال انػار مثْػوا ُكـ َخالِ ِػد َ ِ
ييػا إِاَّل
أيضا
واحب التفسير المنارَش فلاؿ ند آية الاألنعاـَ :قَ َ
ي
كقد اتَّ ى ى هذا االت ا ى ن
يف ف َ
ُ َ َ ْ
َّ
ام ٍاػث أهػؿ الػكطف فػي بيػكتهـ الممَكاػة لهػـ
الم ٍا ي
َما َ
اء الما ُو[األنعاـ. :]ُِٖ :كالخَ ي
ػث الثاب ي
ش َ
ػت الطكيػؿ اي يػر المؤقػتش ي
ػكد :ي
ِّ
ػالؼ ذلػػؾ؛ فاػ مػؿ
أنفسػػاـ َيػ ش إال مػػا ػػاء اهلل تعػػالى ممػػا يخػ ي
فيػ ش أم :تىثٍػ يػككف فيهػػا ثىػكاء خَػػكد أك يملىػ ِّػدريف الخَػػكد مػػكطنيف ى

 ٗٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍ

بعضػ
اء يلػا باختيػار ؛ فهػك يملىَّيػ هػد بهػاش فػرف ػػاء أف يرفعػ اََّػ أك
ى
ػيء بم ػي،ت ش كهػذا ال ػز ي
َّ
ػي،ا مػف ذلػؾ أـ ال؟ ذلػؾ ممػا
ؽ ب قدرتي الاامَةش
ػاء ن
ألف م ي،ت نافذة في اؿ يء تتعََّ ى
ي
كسَطان األ َى .كلاف هػؿ ي ي
سبحان  -ىح َّ
َّف
ؽ العَـ كح ىػد ش كال يعَى يمػ اي يػر إال بر بلمػ  .صكانمػا تتعََّ ي
يعَى يم ي هك  -ى
ػؽ اإلرادةي بمػا يلتضػي العَ يػـ كالحامػةش كقػد ىبػي ى
ذلؾ بلكل  :إِ اف راب َؾ ح ِكيـ عمِػيـ أم :حاػيـ فيمػا تتعَػؽ بػ م ػي،تي مػف ػزا،هـ المنوػكص َيػ فػي اتابػ ش َػيـ بمػا يس ً
ػتحلم
ه
ه
َ َ ٌ َ ٌ
ػكف ب ػػيء مػػف ًَمػ إال بمػػا ػػاء .صكانمػا تاََّػ ىػـ مػػف
ا ٌّػؿ مػػف الفػريليف .كفػػي هػػذا االسػتثناء مدلكليػ كتَّكيَيػ كاايتيػ ش كالب ػ يػر ال يحيط ى
بالتَّكؿ لآليات الكاردة في ال زاء كال مػا بينهػا؛ لَ ػزـ ب َّ
ػَّف االخػتبلؼ كالتعػارض فػي
تاََّ ىـ في االستثناء هنا كفي سكرة الهكدَ م
ػث ىس ٍػب ً
كاَىبًهػا َػى
المىبيىِّنػة لمػا أنزلػ تعػالىش كمنهػا أحادي ي
ؽ الرحمػة ى
اتاب اهلل تعالى يمحػاؿ .كاػذا ييتىػَّ َّىك يؿ مػا ىكىرىد فػي األحاديػث ي
الغضبش كسػعتًها لاػؿ ػيءش ك مكًمهػا .أمػا مػا كرد فػي التفسػير المػَّثكر فػي االسػتثناء هنػا يفي ىؤِّي يػد مػا ى ى ٍرينػا َيػ مػف تفػكيض األمػر
في إلى اهلل تعالىش ك ً
الغ ٍيبً ِّي.الَُٔٓ.
الح ٍاًـ َى م ي،تً في هذا األمر ى
دـ ي
ػػناـ أك ػف بعضػاـ فى ىعػ ىػؿ؛

اخلامتُ.

فػػي ختػ ًػاـ هػػذا التَّطػكاؼ ال ار،ػ ً
المفسػريفش كتػػدب ًمر الاتػػاب العزيػػز فػػي ىآيتىػٍػي ًف منػ ى َيَىتىػٍػي ًفش
ؽ ال ميػػؿ فػػي رحػػاب التفسػػيرش كريػػاض ِّ
الباحثاف إلى تس ً
ً
و يؿ إليها:
ص
تـ التك م
أهـ النتا ،التي َّ
يؿ ِّ
يخَي ي
ػاف معنػى االسػتثناء فػي آيتىػي الهػكدَش مػف خػبلؿ سػرًد ا.ر ً
مكما نايػةن فا،لػةن بتبي ً
ً
اء
الباحثاف مف ياتي ًب التفسير
ُ -ك ىد
ىٍ
ن
ى ٍ
ِّ
استيعابا لؤلقكاؿ الكاردة مف اير .
أاثر
بعض
ااف
ِّ
ن
ي
المفسر ى
المتعددةش صكا ٍف ى
يف ى
المفسريف بالتر ي بيف هذ األقكاؿش بؿ ااتىفىى أاَبهـ بع ً
رضهاش أك ىن ٍل ًؿ تر ي ً اير َّ .
بعض
كلاف
اثير مف
ى
ى
ِّ ى
ي ى
ِ -لـ يي ٍع ىف ه
اض ما انتىهى إلي مف أقكاؿش كمناق تًهاش صكايرًاد اال تر ً
اضات َيهاش ثـ الكو ً
النفىس في استعر ً
ااف طكي ىؿ َّ
ػكؿ
ِّ
يف ى
المفسر ى
إلى ما ي ار ي اللك ىؿ ال ار .
بعد ىدم ً األقك ً
أمػا آيػةي الكأ َّمػا
الفَّما
اؿ المتداخَػة .ك َّ
و ٍينا في معنى االستثناء في آية َّ
ّ -أ ٍ
ى
ىح ى
الذيف ى ليكاَ ثبلثةى ىر قكنالش ى ٍ
بعد ىد ٍم ً األقكاؿ المتداخَة.
و ٍينا في معنى االستثناء فيها ثمانيةى أقكاؿش ى
الذيف يس ًع يدكاَ فلد أ ٍ
ىح ى
َّف لنا مف خبلؿ الدراسة التفسيريَّة لهذ األقكاؿ المختَفة َّ
الر حػاف؛
أف نا
اثير منها ال يرقىى إلػى در ػة اللىبػكؿش فض نػبل ػف م
ْ -تبي ى
ؼ مف و
و
و هؿ في ثنايا البحث.
قكؿ .خر اما هك يمفى َّ
ألسباب تختًَ ي

هناؾ أاثر مف و ً
ؾ األقكاؿ المختَفة َّ
ػاء
ؼ لنا مف خبلؿ دراسة تَ ى
ٓ -تا َّ ى
قكؿ يي ٍما يف قبكلي كتر ي
يح فػي تفسػير الإال مػا ى
أف ى ى
يمتىٍي ًفش ك َّ
أف هذا التر ي ى مبنا ي َى ِّ
اللطا في ذلؾ.
سبيؿ إلى ال ى ٍزًـ ك ً
الظف كاال تهاد؛ إذ ال ى
رمب ى
ؾَ في ا.يتىٍي ًف الار ى
ٔ -أقكل األقك ً
حانا _في نظر الباحثىٍيف_ هك َّ
و يػد بػ
اؿ ير ٍ ن
ػتثناء فػي ى
ا.يتى ٍػي ىف َّإنمػا هػك اس ه
ػتثناء اي يػر كاقػاش يي ٍل ى
أف هذا االس ى
أف األمر ياََّ ً
النار في النار ك ً
َكد ً
أهؿ ً
هلل تعالىش ك َّ
التنبي ي َى َّ
َكدا ذاتيػاش بػؿ هػك
أهؿ ال َّنة في ال َّنة ليس يخ ن
أف يخ ى
ى
أف ي ىغيِّرها لىفىعؿ؛ فَى الليدرةي النافذةش ك ً
ً
الح ٍا ىمةي البالغة.
ي
بم ٍلتى ى
ى
ضى الم ي،ة اإللهيَّةش كلك ى
اء اهللي ٍ ي ى
حاو هؿ ي
ىهػ يؿ التكحيػػد؛ فػ َّ
الر حػػاف َّ
ػتلر فػػي ليػػدة أهػػؿ
ػرف المسػ َّ
ٕ -كمػػف األقػكاؿ المحتى ًمَىػ ًػة لَلىبػػكؿ ك م
ا.يتىػ ٍػي ًف هػػـ أ ٍ
الم ٍسػػتى ىثنى فػػي ى
أف ي
ً
َّ
السنة كال ما ة َّ
ػاؿ
كف
بتكحيدهـ كلك بع ىػد حػيف .كقػد ق ى
أف ى
دكف في النارش بؿ يي ٍخ ىر ى
ديف ال يي ىخَ ى
أهؿ الابا،ر مف ال يم ىك ِّح ى
افير مف المفسريف.
بهذا اللكؿ ه
دد ه
ؼ في داللة هذا االستثناء كك ٍا يؿ ً
الع ًٍَـ إلى اهلل تعالىش كهك ق ػ ػك هؿ
ٖ -كمف األقكاؿ المحتى ًمَى ًة لَلىبكؿ ك م
أيضا التكقم ي
الر حاف ن
ىى
اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗٚ
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أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ

منسكب إلى القتادةَ -رحم اهلل-ش كارتضا بعض المفسِّػريفش كال ىاػرك فػي ذلػؾش فلػد ىدرج سػادتينا المفسِّػركف َػى التكقم ً
ػؼ
ه
ىى
ي ي
ى
ٍى
ً
في ً
ً
ؼ فيها األفهاـش ِّ
حليلة معناها إلى المكلى .
كرد العَـ في
داللة
بعض ا.ياتش التي ت تى ً ير فيها األذهافش كتختىًَ ي
الحمد ً
هلل الذم بنعمت تت مـ الوالحاتش كوََّى اهللي َى سيدنا محمد ك َى ًآل
هذا كاهللي تعالى أ َى كأ َـ كأح ىاـش ك ي
كوحبً كسََّـ.
اهلىامش.
الَُ ينظر :ا.لكسيش هاب الديف محمكد بف بد اهلل الحسيني الت َُِٕهػَش روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع
المثانيش تحليؽَ :ي بد البارم طيةش دار الاتب العَمية ػ بيركتش ُُْٓقش ٔ.ّّٗ/

َي بف محمد ابف أبي العز الحنفيش األذر ي الوالحي الدم لي الت ِٕٗهػَش
الَِ ينظر :ودر الديف محمد بف بلء الديف ٌ
تفسير ابف أبي العزش ما كدراسة :ايا بف بد بف ايا األسمرمش م َة ال امعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرةش صٗٗ.
الَّ ينظر :ابف ا كرش محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف ا كر التكنسي الت ُّّٗهػَش التحرير والتنويرش مؤسسة
التاريخ العربيش بيركت – لبنافش الطَُش َُِْهػَََِ/ـش ٕ.ْٓ/

الَْ ينظر :ابف أبي حاتـش أبك محمد بد الرحمف بف محمد التميميش الرازم الت ِّٕهػَش تفسير القرآف العظيـش تحليؽ :أسعد
محمد الطيبش ماتبة نزار موطفى الباز  -الممَاة العربية السعكديةش الطَّش ُُْٗهػش ٔ.َِٖٔ/

الَٓ ينظر :الماكردمش أبك الحسف َي بف محمد البورم البغدادم الت َْٓهػَش النكت والعيوفش تحليؽ :ابف بد الملوكد ابف
بد الرحيـش دار الاتب العَميةش بيركتش ِ.َٓٔ /

الَٔ ينظر :الطبرمش أبك عفر محمد بف رير ا.مَي الت َُّهػَش ةامع البياف في تأويؿ القرآفش تحليؽ :أحمد محمد اارش
مؤسسة الرسالةش بيركتش الطَُش َُِْهػ َََِ/ـش ُٓ.ّْٖ -ِْٖ/

الَٕ ينظر :الثكرمش أبك بد اهلل سفياف بف سعيد الاكفي الت ُُٔهػَش تفسير الثوريش دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش
َُّْهػُّٖٗ -ـش صُّْ.

الَٖ ينظر :ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش ٔ.َِٖٖ /

الب ٍر ي مي أبك سناف ال يباني الاكفيش ودكؽ ل أكهاـ مف السادسة .ينظر :ابف
الَٗ المف تبلميذ الضحاؾَش كهك سعيد بف سناف ي
ح رش أبك الفضؿ أحمد بف َي العسلبلني الت ِٖٓهػَش تقريب التيذيبش تحليؽ :محمد كامةش دار الر يدش سكرياش الطَُش
َُْٔقُٖٗٔ/ـش ُِّٕ/ش تِِّّ .كينظر قكلي في :الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َّْٖ -ِْٖ/

الََُ ينظر :ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٕ /

الَُُ ينظر :ملاتؿش أبك الحسف ملاتؿ بف سَيماف البَخيش تفسير مقاتؿ بف سميمافش دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُِْْهػ/
ََِّـش الُ َٖٓٗ /كالِ.َِٗٗ-ِٖٗ/

الَُِ الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْٖٓ -ْْٖ/

الَُّ ينظر :الماتريدمش أبك منوكر محمد بف محمد بف محمكد الت ّّّهػَش تفسير الماتريدي (تأويالت أىؿ السنةَش تحليؽ:

م دم باسَكـش دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُِْٔهػََِٓ/ـش الٔ.َُٖٔ -ُٖٓ/
الس َورش دراسة كتحليؽ:
الَُْ ينظر :ال ر انيش أبك بار بد اللاهر بف بد الرحمف الفارسي الت ُْٕهػَش َد ْر ُج الدُّرر في تَ ِفسِير ِ
اآلي و ُّ
الح ىس ٍيف صكاياد الليسيش م َة الحامةش بريطانياش الطَُش ُِْٗهػََِٖ/ـش الّ.َٖٗٓ-ٖٗٔ/
ىكليد ي
الَُٓ ينظر :النيسابكرمش أبك اللاسـ محمكد بف أبي الحسفش الت نحك َٓٓهػَش إيةاز البياف عف معاني القرآفش تحليؽ :حنيؼ ابف

 ٗٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍ
حسف اللاسميش دار الغرب اإلسبلميش بيركتش الطَُش ُُْٓهػش الُ.َِْٓ /
الَُٔ ينظر :الرازمش أبك بد اهلل محمد بف مر التيمي الرازم المَلب بفخر الديف الت َٔٔهػَش مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرش دار
إحياء التراث العربيش بيركتش الطَّش َُِْهػش الُٖ.ََّْ /

الَُٕ ينظر :المرةع السابؽش الُٖ.ََّْ /
الَُٖ ينظر :اللرطبيش أبك بد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بار األنوارم الخزر ي الت ُٕٔهػَش الةامع ألحكاـ القرآفش تحليؽ:
أحمد البردكني صكابراهيـ أطفيشش دار الاتب الموريةش اللاهرةش الطَِش ُّْٖهػُْٗٔ/ـش الٗ.َٗٗ /
الَُٗ ينظر :البيضاكمش أبك سعيد بد اهلل بف مر ال يرازم الت ٖٓٔهػَش أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿش تحليؽ :محمد بد
الرحمف المر َيش دار إحياء التراث العربيش بيركتش الطَُش ُُْٖهػش الّ.َُْٗ/

الََِ ينظر :الطيبيش رؼ الديف الحسيف بف بد اهلل الت ّْٕ هػَش فتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب الحا ية الطيبي

َى الا اؼَش ملدمة التحليؽ :إياد محمد الغكجش اللسـ الدراسي :ميؿ بني طاش ا،زة دبي الدكلية لَلرآف الاريـش الطَُش

ُّْْهػَُِّ/ـش الٖ.ََِٖ /

الَُِ ينظر :الخازفش أبك الحسف َي بف محمد ال يحي الت ُْٕهػَش لباب التأويؿ في معاني التنزيؿش تحليؽ :توحي محمد
َي اهيفش دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُُْٓهػش الِ.ََّٓ/

الَِِ ينظر :الثعالبيش أبك زيد بد الرحمف بف محمد الت ٕٖٓهػَش الةواىر الحساف في تفسير القرآفش تحليؽ :محمد معكض ك ادؿ
بد المك كدش دار إحياء التراث العربيش بيركتش الطَُش ُُْٖهػش الّ.ََّّ/

الَِّ ينظر :ابف اثيرش أبك الفداء إسما يؿ بف مر اللر ي البورم ثـ الدم لي الت ْٕٕهػَش تفسير القرآف العظيـش تحليؽ :سامي
ابف محمد سبلمةش دار طيبة لَن ر كالتكزياش الطَِش َُِْهػُٗٗٗ/ـش الْ.َِّٓ/

الَِْ ابف المظفرش أبك العباس أحمد بف محمدش الرازم الحنفي الت بعد َّٔهػَش مباحث التفسيرش تحليؽ :حاتـ اللر يش انكز إ بيَياش
الممَاة العربية السعكديةش الطَُش َُّْهػََِٗ/ـش صَُّ.

الَِٓ ينظر :ال كاانيش محمد بف َي اليمني الت َُِٓهػَش الفتح الرباني مف فتاوى اإماـ الشوكانيش تحليؽ :موعب «محمد
وبحي» بف حسف حبلؽش ماتبة ال يؿ ال ديدش ونعاء .الِ.َِٕٗ-ُٕٗ/

ةمعا ودراس ًةش دار ابف فافش الطَُش ُُِْقَََِ/ـش جِش صٗٗٓ.
الَِٔ ينظر :السبتش خالد بف ثمافش قو ُ
اعد التفسير ً
الَِٕ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.َٕٕٗ/

الَِٖ ينظر :السميف الحَبيش أبك العباس أحمد بف يكسؼ الت ٕٔٓهػَش الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوفش تحليؽ :الداتكر
أحمد محمد الخراطش دار اللَـش دم ؽش جٔش صّّٗ.

الَِٗ ينظر :ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.َٕٕٗ/
الََّ المرةع السابؽش الِ.َِٕٗ/

الَُّ دفع إيياـ اَّللطراب عف آيات الكتاب لَ نليطيش صّٗ.
الَِّ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.َِٕٗ/
الَّّ المرةع السابؽش الِ.َٕٕٗ/

الَّْ ينظر :الثعَبيش أبك إسحاؽ أحمد بف محمدش الت ِْٕهػَش الكشؼ والبياف عف تفسير القرآفش تحليؽ :اإلماـ أبي محمد ابف
ا كرش دار إحياء التراث العربيش بيركتش الطَُش ُِِْهػََِِ/ـش الٓ.ََُٗ/

الَّٓ الونعانيش أبك بار بد الرزاؽ بف هماـ اليماني الت ُُِهػَش تفسير عبد الرزاؽش دراسة كتحليؽ :محمكد محمد بد ش دار
الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُُْٗهػ .الِ.َُٖٗ /
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ٜٗ

اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ
الَّٔ الرباطش خالد الرباط كآخركفش الةامع لعموـ اإماـ أحمد  -التفسير وعموـ القرآف ،دار الفبلح لَبحث العَمي كتحليؽ التراثش
الفيكـ  -مهكرية مور العربيةش الطَُش َُّْهػََِٗ/ـش الُّ.َُْٔ/

الَّٕ الطبرمش ةامع البيافش الُِ.َُُٖ/

الَّٖ اللرطبيش الةامع ألحكاـ القرآفش الٕ.َْٖ /

الَّٗ الارمانيش محمكد بف حمزة بف نورش أبك اللاسـ برهاف الديف كيعرؼ بتاج اللراء الت نحك َٓٓهػَ َراَب التفسير وعةاَب
التأويؿ ،دار اللبَة لَثلافة اإلسبلمية  -دةش مؤسسة َكـ اللرآف – بيركتش الُ.َّٖٓ/

الََْ ابف طيةش أبك محمد بد الحؽ بف االب األندلسي المحاربي الت ِْٓهػَش المحرر الوةيز في تفسير الكتاب العزيزش تحليؽ:
بد السبلـ بد ال افي محمدش دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُِِْهػش الِ.َّْٓ/

الَُْ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صَُٕ.ُُٕ-

الَِْ الفراءش أبك زاريا يحيى بف زياد الت َِٕهػَش معاني القرآفش تحليؽ :أحمد يكسؼ ن اتي كآخركفش دار المورية لَتَّليؼ
كالتر مةش مورش الِ.َِٖ /

الَّْ الماتريدمش تأويالت أىؿ السنةش الْ.َِٖٓ /

الَْْ ينظر :السمرقندمش أبك الَيث نور بف محمد الت ّّٕهػَش بحر العموـش تحليؽ :محمكد مطر يش دار الفارش بيركتش الُ.َِْٖ/
كينظر :الثعَبيش الكشؼ والبيافش الْ.ََُٗ/

الَْٓ ينظر :الز اجش أبك إسحاؽ إبراهيـ بف السرم الت ُُّهػَش معاني القرآف واعرابوش تحليؽ :بد ال َيؿ بد
الاتبش بيركتش الطَُش َُْٖهػُٖٖٗ/ـش الّ.َٕٗ/

َبيش الـ

ِ
الب ِس ْيطش تحليؽ :مادة البحث العَمي  -امعة اإلماـ
الَْٔ الكاحدمش أبك الحسف َي بف أحمد النيسابكرم الت ْٖٔهػَش التا ْفس ُير َ
محمد بف سعكد اإلسبلميةش الطَُش َُّْهػش الُُ.َٓٓٗ-ٖٓٓ/
الَْٕ ينظر :الطيبيش فتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبش الٖ.ََِْ/

الَْٖ ينظر :النيسابكرمش الحسف بف محمد اللمي التَٖٓهػَش َراَب القرآف ورَاَب الفرقافش تحليؽ :زاريا ميرافش دار الاتب
العَميةش بيركتش الطَُش ُُْٔهػُٗٗٔ/ـش الْ.َّٓ/

الَْٗ ينظر :البلا يش إبراهيـ بف مر الت ٖٖٓهػَش نظـ الدرر في تناسب اآليات والسورش دار الاتاب اإلسبلميش اللاهرةش الٗ/
ِّٖ.َّّٖ-

الََٓ ينظر :الرازمش مفاتيح الغيبش الُٖ.ََِْ/

الَُٓ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُِٕ.ُّٕ-
الَِٓ المرةع السابؽش صُُّ.

الَّٓ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.َٕٖٗ/

الَْٓ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُِٕ.ُّٕ-
الَٓٓ الفراءش معاني القرآف ،الِ.َِٖ/

الَٔٓ ينظر :ابف قتيبةش أبك محمد بد اهلل بف مسَـ بف قتيبة الدينكرم الت ِٕٔهػَش تأويؿ مشكؿ القرآفش تحليؽ :إبراهيـ مس
الديفش دار الاتب العَميةش بيركت – لبنافش صٕٕ.

الَٕٓ ينظر :الز اجش معاني القرآف واعرابوش الّ.َٕٗ/

الَٖٓ البخارمش الصحيحش اتاب بدء الخَؽش باب ما اء في وفة ال نة كأنها مخَكقةش الْ َُُٖ/برقـ :الَِّْْ.
الَٗٓ الماتريدمش تأويالت أىؿ السنةش الٔ.َُٖٕ /

ٓ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍ
الََٔ السمعانيش أبك المظفر منوكر بف محمد الت ْٖٗهػَش تفسير القرآفش تحليؽ :ياسر بف إبراهيـ ك انيـ بف باسش دار
الكطف – الرياضش ُُْٖهػُٕٗٗ -ـش الِ.َُْٓ/

الَُٔ ينظر :النيسابكرمش إيةاز البياف عف معاني القرآف ،الُ.َِْٓ/
الَِٔ ينظرَّ :
النحَّاسش أبك

عفر أحمد بف محمد المرادم النحكم الت ّّٖهػَش معاني القرآف الكريـش تحليؽ :محمد

الوابكنيش امعة أـ اللرلش ماة المرمةش الطَُش َُْٗهػش الّ.َِّٖ /

َي

الَّٔ ينظر :ابف سيد ش َي بف إسما يؿ الت ْٖٓهػَش إعراب القرآفش نسخة الماتبة ال امَةش الٓ.َِْْ/
الَْٔ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُُٕ.ُِٕ-

الَٓٔ ينظر :المرةع السابؽش صُٕٓ .ُٕٔ-كذار الثعَبيش الكشؼ والبيافش الٓ.ََُٗ/

الَٔٔ ينظر :مايش أبك محمد ماي بف أبي طالب الليسي الليركاني الت ّْٕهػَش اليداية إل بموغ النياية في عمـ معاني القرآف
وتفسيره ،وأحكامو ،وةمؿ مف فنوف عموموش تحليؽ :اَية الدراسات العَيا كالبحث العَمي  -امعة ال ارقةش بر راؼ:

ال اهد البك يخيش م مك ة بحكث الاتاب كالسنة  -اَية ال ريعة كالدراسات اإلسبلمية  -امعة ال ارقةش الطَُش ُِْٗهػ/
ََِٖـش الّ .َُِْٖ/كينظر :الماكردمش النكت والعيوفش الِ.َُٔٗ/

الَٕٔ ينظر :الرازمش مفاتيح الغيبش الُٖ.ََّْ/

الَٖٔ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ َٕٗٗ/كالِ.ََُٖ/

الَٗٔ ينظر :ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُْٕ.
الََٕ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.ََُٖ/

الَُٕ ينظر :ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُُٕ.ُِٕ-
الَِٕ الطبرمش ةامع البياف ،الُِ.َُُٖ/

الَّٕ ينظر :الز اجش معاني القرآف واعرابوش الّ.ََٖ/

الَْٕ ينظر :الماتريدمش تأويالت أىؿ السنةش الٔ.َُٖٔ/
الَٕٓ ينظر :ابف طيةش المحرر الوةيزش الِ.َّْٓ/

الَٕٔ ينظر :ابف ال كزمش أبك الفرج بد الرحمف بف َي الت ٕٗٓهػَش زاد المسير في عمـ التفسيرش تحليؽ :بد الرزاؽ المهدمش دار
الاتاب العربيش بيركتش الطَُش ُِِْهػش الِ.َٕٖ /

الَٕٕ ينظر :اللرافيش أحمد بف إدريس الت ْٖٔ) ،اَّلستغناء في اَّلستثناءش تحليؽ :محمد بد اللادر طاش دار الاتب العَميةش بيركتش
الطَُش ُٖٔٗـش صَِْش كصّّّ.

الَٖٕ ينظر :الرازمش مفاتيح الغيبش الُٖ.ََّْ/

الَٕٗ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُِٗش كصُُٕش كصُّٕ.
الََٖ ال كاانيش الفتح الربانيش الَُِٕٗ/ش كالِ.َٕٗٗ/
الَُٖ ينظر :المرةع السابؽش الَِٕٖٗ /

الَِٖ أبك حيافش محمد بف يكسؼ األندلسي الت ْٕٓهػَش البحر المحيط في التفسيرش تحليؽ :ودقي محمد ميؿش دار الفارش
بيركتش َُِْهػش الْ.َْٔٔ-ْٔٓ/

الَّٖ الثعَبي ،الكشؼ والبيافش الٓ.ََُٗ/

الَْٖ ابف المظفر الرازم ،مباحث التفسيرش صُُٕ.

الَٖٓ ينظر :أبك حيافش البحر المحيط في التفسيرش الْ.َْٔٔ-ْٔٓ/
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ٔ٘

اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ
الَٖٔ ينظر :الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْْٖ/
الَٕٖ الماكردمش النكت والعيوفش الِ.ََٓٓ/

الَٖٖ اللرطبيش الةامع ألحكاـ القرآفش الٗ.ََُُ-ََُ/
الَٖٗ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش الصَُٖٔ.
الََٗ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.َََٖ/
الَُٗ الطبرمش ةامع البياف ،الُٓ.َْْٖ/
الَِٗ المرةع السابؽش الُٓ.َْْٖ/

الَّٗ ابف طيةش المحرر الوةيزش الّ.ََِٖ/

الَْٗ ينظر :أبك حيافش البحر المحيط في التفسيرش الْ.َْٕٔ/

الَٓٗ السميف الحَبيش الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوفش الٔ.َّْٗ/
الَٔٗ الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْْٖ/

الَٕٗ ينظر :المرةع السابؽش الُٓ.َْْٖ/

الَٖٗ ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٕ/
الَٗٗ المرةع السابؽش الٔ.ََِٖٕ/

الَََُ ً
افعي الت َٓٗهػَش ةامع البياف في تفسير القرآفش دار الاتب العَميةش بيركتش
اإلي يش محمد بف بد الرحمف الحسني ال
ٌ
الطَُش ُِْْهػََِْ/ـش الِ.ََِِ/
الََُُ ينظر :الزةاج ،معاني القرآف واعرابوش الّ.ََٖ/
الََُِ ينظر :الماكردمش النكت والعيوف ،الِ.ََٓٔ/

الََُّ الزمخ رمش أبك اللاسـ محمكد بف مرك الت ّٖٓهػَش الكشاؼ عف حقاَؽ َوامض التنزيؿش دار الاتاب العربيش بيركتش
الطَّش َُْٕهػش الِ.َٔٔ/

الََُْ المرةع السابؽش الِ.ََّْ/

الََُٓ ينظر :البيضاكمش أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿش الِ.َُِٖ/

الََُٔ ينظر :النسفيش أبك البراات بد اهلل بف أحمد الت َُٕهػَش مدارؾ التنزيؿ وحقاَؽ التأويؿش تحليؽ :يكسؼ َي بديكمش
دار الاَـ الطيبش بيركتش الطَُش ُُْٗهػُٖٗٗ/ـش الُ.َّٕٓ/

الََُٕ ينظر :الرازمش مفاتيح الغيبش الُٖ.ََّْ/

الََُٖ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صَُّ.

الََُٗ ينظر :الطيبيش فتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبش الٖ .ََِِ/كالسميف الحَبي ،الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوفش
الٔ.َِّٗ/

الََُُ ينظر :الطيبيش فتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبش الٖ .ََُِ-َِّ/كا.لكسيش ركح المعانيش الْ.َُِٕ/
الَُُُ ينظر :الز اجش معاني القرآف واعرابوش الِ .َُِٗ/كالثعَبيش الكشؼ والبيافش الْ.ََُٗ/
الَُُِ ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٕ/

الَُُّ ينظر :السيكطيش بد الرحمف بف أبي بارش بلؿ الديف الت ُُٗهػَش الدر المنثورش دار الفارش بيركتش الْ.َْٕٕ/
الَُُْ ابف طيةش المحرر الوةيزش الّ.ََِٖ/

الَُُٓ ينظر :ابف زمش أبك اللاسـش محمد بف أحمد الاَبي الغرناطي الت ُْٕهػ) ،التسييؿ لعموـ التنزيؿش تحليؽ :بد اهلل الخالدمش
ٕ٘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍ
راة دار األرقـ بف أبي األرقـش بيركتش الطَُش ُُْٔهػش الُ.َّٕٖ/

الَُُٔ ينظر :اللرطبيش الةامع ألحكاـ القرآفش الٗ.ََُُ/
الَُُٕ ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.ََُٖ/

الَُُٖ ينظر :الكاحدمش التفسير البسيطش الٖ.ََْْ/
الَُُٗ ينظر :الثعَبيش الكشؼ والبيافش الْ.ََُٗ/

الََُِ ينظر :الكاحدمش التفسير البسيطش الٖ.ََْْ/

الَُُِ ينظر :ابف طيةش المحرر الوةيزش الِ .َّْٓ/كالكاحدمش التفسير البسيطش الٖ.ََْْ/
الَُُِ ينظر :ابف طيةش المحرر الوةيزش الِ.َّْٓ/
الَُِِ المرةع السابؽش الِ.َّْٔ/

الَُِّ أبك حيافش البحر المحيط في التفسيرش الْ.َْٔٔ-ْٔٓ/
الَُِْ ينظر :ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُُّ.

الَُِٓ ينظر :النيسابكرمش َراَب القرآف ورَاَب الفرقافش الّ.َُٔٓ/

الَُِٔ ينظر :أبك حيافش البحر المحيط في التفسيرش الْ.َْٔٔ-ْٔٓ/
الَُِٕ ينظر :المرةع السابؽش الْ.َْٔٔ-ْٔٓ/

الَُِٖ السميف الحَبيش الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف ،الَُّٔٗ/ش قاؿ. :فايؼ ىي ٍستى ٍحسف ي،ان حاـ َي بَّن خبلؼ
الظاهر مف اير قرينة قكية يم ٍخ ًر ى وة لََّفظ ف ظاهر ؟..
الَُِٗ ا.لكسيش روح المعانيش الْ.َُِٕ/
الََُّ ابف أبي ىزىمنًيفش أبك بد اهلل محمد بف بد اهللش اإللبيرم المالاي الت ّٗٗهػَش تفسير القرآف العزيزش تحليؽ :حسيف بف اا ة
كمحمد الانزش الفاركؽ الحديثةش اللاهرةش الطَُش ُِّْهػََِِ/ـش الِ.ََُّ/
الَُُّ ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٖ/
الَُِّ المرةع السابؽش الٔ.ََِٖٖ/

الَُّّ الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْٖٕ/

الَُّْ المرةع السابؽش الُٓ .َْٖٕ/كينظر :ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٖ/
الَُّٓ ابف اثيرش تفسير القرآف العظيـش الْ.َِّٓ/

الَُّٔ السميف الحَبيش الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوفش الٔ.َّّٗ/
الَُّٕ الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْٖٗ/

الَُّٖ الثعَبيش الكشؼ والبيافش الٓ.ََُٗ /
الَُّٗ الطبرمش ةامع البيافش الُٓ.َْٖٗ /

الََُْ ينظر :الثعَبيش الكشؼ والبيافش الٓ .ََُٗ/كابف ال كزمش زاد المسير في عمـ التفسيرش الْ.َٗٓ/
الَُُْ ينظر :ال كاانيش الفتح الربانيش الِ.ََُٖ/
الَُِْ الز اجش معاني القرآف واعرابوش الّ.ََٖ/
الَُّْ المرةع السابؽش الّ.ََٖ/
الَُْْ المرةع السابؽش الّ.ََٖ/
الَُْٓ أبك السعكدش محمد بف محمد بف موطفى العمادم الت ِٖٗهػَش إرشاد العقؿ السميـ إل مزايا الكتاب الكريـش دار إحياء التراث
اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ٘

اء َرُّب َؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقىال املفسزيً يف معيِ االستثياء يف آيــيت هىد إِاَّل َما َ
ش َ
العربيش بيركتش الْ.َِِْ /
الَُْٔ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُٕٔ.ُٕٕ-

الَُْٕ البلا يش نظـ الدرر في تناسب اآليات والسورش الٗ.َّّٖ-ِّٖ/
الَُْٖ ا.لكسيش روح المعانيش الٔ.َّّٖ/

الَُْٗ اللاسميش محمد ماؿ الديف بف محمد سعيد الحبلؽ الت ُِّّهػَش محاسف التأويؿش تحليؽ :محمد باسؿ يكف السكدش
دار الاتب العَميةش بيركتش الطَُش ُُْٖهػش الٔ.َُِّ/

الََُٓ ابف ا كرش التحرير والتنويرش الٖ.َِٕ/
الَُُٓ المرةع السابؽش الُِ.َُٔٔ-ُٔٓ/

الَُِٓ ينظر :ابف قتيبةش تأويؿ مشكؿ القرآفش صٕٕ.ٕٖ-
الَُّٓ ال كاانيش فتح القديرش الِ.َٖٓٗ /

الَُْٓ ابف أبي حاتـش تفسير القرآف العظيـش الٔ.ََِٖٔ /

الَُٓٓ اإلي يش ةامع البياف في تفسير القرآفش الِ.ََِِ /
الَُٔٓ ر يد رضاش محمد ر يد بف َي رضا بف محمد اللَمكني الحسيني الت ُّْٓهػَش تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنارَش
الهي،ة المورية العامة لَاتابش َُٗٗـش الٖ.َٖٓ /
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