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ٌِ هىد  ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ  أقىاُل امُلَفسِّزيً يف معيِ االستثياء يف آَيَت
 -دراسُ وتكىيه -
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 م0/7/0298حث: م                                 تاريخ قبول الب99/3/0298تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

يهًدؼي هذا البحثي إلى دراسة أقكاًؿ المفسِّريفى قديمنا كحديثنا في معنى االستثناًء الكارًد في آيىتىػٍي سػكرة       
ٍفػػؽى أوػػكؿ التفسػػير كقكا ػػد  بيٍغيىػػةى الكيوػػكؿ إلػػى اللػػكًؿ الػػرا   فػػي  ؛هػػكد الإال مػػا  ػػاءى ربمػػؾَش كمناقى ػػًتها كى

ػَىؾى الباحثػ المػنه  االسػتلرا،يش كالمػنه  التحَيَػيش كالمػنه   :اًف لتحليػًؽ أهػداًؼ البحػث ايػبل  مػفذلؾش كقد سى
ؿى هذا البحث بعدى الدراسة الميعىمَّلىة لؤلقكاًؿ المختَفػة إلػى نتػا،  ش منهػا: أفَّ اثيػرنا مػف  ػدَّة النلدم. كقد تكوَّ

بابو تختًَػؼي مػف قػكؿو .خػر. كمنهػا: أفَّ تَؾى األقكاؿ ال يرقىى إلى در ة اللىبكؿش فضػبلن  ػف الرم حػاف؛ ألسػ
َ فػػي ا.يتىػٍيًف الاػػريمىتىٍيًفش اػػاللكًؿ  هنػاؾى أاثػػرى مػف قػػكؿو قاًبػؿو لَلىبيػػكؿ كالٌر حػاف فػػي تفسػػير الإال مػا  ػػاءى ربمػؾى

ػػدي بػػ  بيػػافي ميٍطَىػػًؽ الم ػػي،ىًة اإللهيَّػػةش كاللػػكؿً  نَّمػػا ييلىوى ش كاص الميٍسػػتىٍثنىى فػػي بػػَّفَّ  :بػػَّفَّ هػػذا االسػػتثناءى ايػػري كاقػػاو
 بالتكقمًؼ في داللًة هذا االستثناءش كردِّ العَـً في  إلى اهلًل تعالى. :ا.يىتىٍيًف هـ أهؿي التكحيدش كاللكؿً 

 .االستثناءش هكدش المفسريف الكممات الدالة:

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. 
 

 
 .كدمُامل

ش كقاؿى [ٖٗ النحؿ:]ِتْبَياًنا لُِّكؿِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميفَ  :الحمد هلل رب العالميفش الذم أنزؿ الاتاب       
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشابِ : -سبحانى - ـْ ىو الذي أنزَؿ عميَؾ الكتاَب ِمْنُو آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُىفا ُأ َزْيٌغ َياٌت َفَأماا الاِذيَف في ُقُموِبِي

ـُ َتْأِويَمُو ِإَّلا الماوُ   مِّفْ  َوالرااِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ َيُقوُلوَف آَمناا ِبِو ُكؿ   َفَيتاِبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَم
 .قسـ أوكؿ الديفش اَية ال ريعة كالدراسات اإلسبلميةش  امعة اليرمكؾ أستاذ م ارؾش  *

 .طيبةش  امعة ا.داب كالعَـك اإلنسانيةش اَية الدراسات اللرآنيةقسـ ش م ارؾ أستاذ **
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 َوَكِمَماِتػوِ الناِبػيِّ اأُلمِّػيِّ الاػِذي ُيػْؤِمُف ِبالماػِو َرُسػوِلِو  :ش كالوػبلةي كالسػبلـ  َػى[ٕ آؿ  مػراف:]ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذاكاُر ِإَّلا ُأْوُلوْا األْلَبابِ 
 ش أخرىجى الناسى مف الظَمػات إلػى النػكر بػرذف ربِّهـػ إلػى وػراط العزيػز الحميػدش ك َػى آًلػ  كوػحًب  كمػف سػارى  َػى[ُٖٓ األ راؼ:]

 نهً   إلى يـك الديف.
ناًهَيفش كمرً عنا لَدارسيفش ال يىٍخَىؽي  َى اىٍثرىًة الردِّش كال تنلضي   ا،بي ش أما بعدش فبل يزاؿي اتابي اهلل تعالى مىكًردنا لَ       

ل لهػا ك ػ ه كال ي بىاي من  العَماءش كال تزاؿي العلكؿي تتكاردي  َى آيةو كاحدةو من ش فيىٍنفىًت ي لها ميٍغَىؽش كيٍناىً ؼي لها معنىش كيىتىبىػدَّ 
ػػرادش كتظػػؿم  ػػدلش بعيػػدةى اإلحاطػػةن كذلػػؾ هػػك ال ػػَّفي فػػي ايػػؿِّ آيػػات  مػػف الداللػػةش أك طىػػرىؼه مػػف المي ا.يػػةي بعػػدى ذلػػؾ كاسػػعةى المى

رىٍت فيػ  ش كأٍ َىى مػا يىلىػاي فػي ا.يػات التػي كقػؼى  نػدها العَمػاءش فاٍختىَىفىػٍت فيهػا أفهػاميهـش كا ػتى ى  اللرآفش كهك أظهىري ما ياكفي
 دة.أذهانيهـش كن َّى  ف ذلؾ أقكاؿه اثيرةش كات اهاته متعدِّ 

ـْ ِفيَيػا َزِفيػٌر َوَشػِييٌؽ كمف هذ  ا.يات قكؿي اهلل تعالى في سكرة الهكدَ:         َخاِلػِديَف  *َفَأماا الاِذيَف َشُقوا َفِفي النااِر َلُي
ػا الاػِذيَف ُسػِعُدوا َفِفػي اْلَةناػِة َخاِلػِديَف ِفيَيػا َمػا وَ  *ِفيَيا َما َداَمِت الساَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َما َشاَء َربَُّؾ ِإفا َرباَؾ َفعااٌؿ ِلَما ُيِريُد  َأما

ْيػَر َمْةػُذوذٍ  ََ قىفػاته [َُٖ-َُٔ: هػكد]َداَمِت الساَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َما َشاَء َربَُّؾ َعَطػاًء  ؛ فلػد اػافى لَمفسػريف  نػد االسػتثناًء فيهػا كى
ػػػعفنا فػػػي دليًَهػػػػا طكيَػػػةش كمناق ػػػاته مىديػػػدةش كأقػػػكاؿه  ديػػػدةش تخت َػػػؼي قربنػػػا كبيٍعػػػدنا مػػػػف سػػػياًؽ ا.يػػػات كمعناهػػػاش كتتفػػػاكىتي قػػػكَّةن كضى

دَّاها. ؿي  بارةن كلفظنا في حاوًَها كميؤى  كملتضاهاش كتتداخى
 لتيسػِّطى الضػكءى  َػى تَػؾى األقػكاؿ الاثيػرة كالمختَفػة فػي معنػى االسػتثناء الإال مػا ؛كمف هنا  ػاءىٍت فاػرةي هػذ  الدراسػة       

 اءى ربمؾَ في هذ  ا.ياتش مف خبلؿ استلراً،هاش كبياف التداخؿ في بعًضهاش ثـ دراسًتها دراسة  َميَّة منه يَّةش تيٍفًضي إلى 
 تر ي  ما هك أهؿه لَلىبكؿ كالر حاف.

 
 .أهنًُ الدراسُ

ت ش التي أ ػاىؿى ظاهريهػاش كاىثيػرىت تنبا أهمية هذ  الدراسة مف اكنها تتوؿ باتاب اهلل تعالىش كتبيِّفي معنى بعًض آيا       
األقكاؿ فيهاش فَّاربى بعضيهاش ك ٌذ بعضيها ا.خرش فوار تحليليها ملودنا  ظيمناش كفهميها  َى ك هها اايػة نبيَػةش كمػف هنػا 

ش كتحليػًؽ اللػكؿش فػي معنػى ٍدنا  ددنا مف العَماء يىنيصم  َى حا ًة هػاتىٍيًف ا.يىتىػٍيًف إلػى تػدقيًؽ الفىٍهـػ االسػتثناًء فيهمػا؛ فوػاحبي  كى ى
ػػػٍؿ؛ فػػػرفَّ ا.يػػػةى مػػػف الميٍعًضػػػبلت. ا.لكسػػػيالركح المعػػػانيَ  يلػػػكؿ: .... فتَّمَّ

ذاػػػًر بعػػػًض ش كابػػػفي أبػػػي العػػػزِّ مػػػف قىٍبًَػػػ  يلػػػكؿي بعػػػدى َُال
ش فهذا االستثناءي مف الاألنعػاـَ:  ش كابػفي  ا ػكر يلػكؿي  نػد نظيػرة آيػة الهػكدَ كهػي آيػةي َِالالمت اًب . األقكاؿ: .ك َى اؿ تلديرو

 ٌـْ َخاِلِديَف ِفيَيا ِإَّلا َما َشاَء الماُو ِإفا َرباَؾ َحِكيـٌ َعِميـ : .كبهػذا وػار معنػى ا.يػة مكضػا إ ػااؿ [ُِٖ األنعػاـ:]َقاَؿ النااُر َمْثَواُك
رى فػي الاتػاب كالسػنة كاص مػاع األمػة أفَّ الم ػرايف ال ييٍغفىػري  ش كأنهـػ مخَّػدكف فػي  ند  ميا المفسريفش مػف حيػث مػا تلػرَّ النػار لهـػ

 .َّالدكف استثناء فريؽ كال زماف.
ٍَنػػا بيٍغيىػػةى الكوػػكًؿ إلػػى الفىٍهػػـً األقػػرب لَوػػكاب فػػي هػػاتىٍيًف ا.يىتىػػٍيفش  ؛فحمَنػػا هػػَـّ التحليػػؽ كالتػػدقيؽش كالمناق ػػة كالتػػر ي         عى ك ى

دىنا كاايىتىناش سا،َيفى اهلل التكفيؽ كالر د كالسداد.  ذلؾى ملوى
 

 .مشكلُ الدراسُ
 يماف تَخيص م اَة الدراسة في األس،َة ا.تية:       

 ؟ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ ايؼ فىسَّرى العَماءي معنى االستثناء في آيىتىٍي هكد  -ُ
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 هؿ  اءت هذ  التفسيراتي متًَّفلىةن كمرا يةن للكا د التفسير؟ -ِ
 ية الاريمة؟ما الراً  ي مف هذ  األقكاؿ في معنى االستثناء في ا. -ّ

 

 .أهداف الدراسُ
ش كمف ثىَـّ دراسة هػذ  ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ تهدؼ هذ  الدراسة إلى  ما األقكاؿ في تفسير معنى االستثناء في آيىتىٍي هكد        

 األقكاؿش ثـ بياف ا.راء الرا حة كالملبكلةش كالتنبي   َى ا.راء المر كحة كالمردكدة.
 

 .ميهج الدراسُ
 لتحليؽ أهداؼ الدراسة قيٍمنا باتباع ما يَّتي مف مناه  البحث العَمي:       
 .ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ المنه  االستلرا،يش كيتمثَّؿي في تتبمًا أقكاًؿ العَماء في معنى االستثناء في آيىتىي هكد  -ُ
 ياراًتهـ لمعنى دكفى آخر.المنه  التحَيَيش كيتمثَّؿي في الكقكؼ  َى قكا ًدهـ التي ا تمدكها في اخت -ِ
 المنه  النلدمش كيتمثَّؿي في إبراز اللكؿ الرا   كبياًف أسباب ر حاًن ش كالتنبيً   َى األقكاؿ المر كحة كبياًف أسباب ردِّها. -ّ

 

 .الدراسات السابكُ
ٍف تناكؿى معنى االستثناء في آيىتىٍي هكد         بالدراسة التفويَيَّة  َػى  َربُّؾَ  ِإَّلا َما َشاءَ لـ نلؼ في حدكد بحثنا  َى مى

ٍدنا بحثنا كاحدنا تناكؿى االستنثاءى في هاتيًف ا.يىتىٍيفش ك نكانيػ : ال نَّما كى ى ِإَّلا اَّلستثناُء الػوارُد فػي قولػو تعػال : النحك الذم قيٍمنا ب . كاص
داتكر  ػادؿ بػف  مػر بوػفرش كهػك بحػث من ػكر َش لَػدراسػة تفسػيرياة –مػف سػورة ىػود  ٛٓٔ، ٚٓٔفي اآليتَْيِف  َما َشاَء َربُّؾَ 

ٍكًليَّة مراز البحكث كالدراسات اإلسبلمية  ـ.َُِِ/قُّّْ شَِٕالعدد ال شَٖالم َد ال ش امعة اللاهرة شاَية دار العَـك شفي حى
زنا في أقؿَّ مف ال        رنا ميك ى عىؿى الباحثي االسػتثناءى فػي ا.يى ُٓ اءى هذا البحثي ميٍختىوى تىػٍيًف مػف بػاًب الاإل ػااؿَ؛ َ وفحةش ك ى

فعنػػكافي المبحػػث األكؿ فػػي بحثػػ : التحريػػري اإل ػػااؿ فػػي آيػػات سػػكرة هػػكد كبيػػافي سػػبًب كقكً ػػ َش ك نػػكافي المبحػػث الثػػاني: النػػكعي 
نَّػة كالنػارَ. ايػرى أفَّ ال ـى ل  بتمهيد في الأقكاؿ العَماء في أىبىًديَّػًة ال ى باحػثى لػـ يػذايٍر فػي اإل ااؿ في ا.يات كطريلةي دىٍفًع َ. كقدَّ

  الدراسة.إال قىٍكلىٍيًف اثنٍيًف مف أقكاؿ العَماء الاثيرةش التي استلويناها في هذ   -في نظًر -دىٍفًا هذا الاإل ااؿَ 
 كلذا فرفَّ دراستىنا هذ  تىٍنفىًردي  ف هذا البحث بما يَّتي:       

 .ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ هكد  استلراءي أقكاًؿ المفسريف في بياف معنى االستثناء في آيىتىيٍ  -ُ
 دراسةي هذ  األقكاؿ دراسةن  َميَّةن ميٍستىًٍَّنيىةش تاً ؼي ميٍستىنىداًتها كاال تراضاًت الكاردةى  َيها. -ِ
 بيافي األقكاؿ الرا حة كالملبكلةش كالتنبي ي  َى ا.راء المر كحة كالمردكدة. -ّ

 

 .خطُ البحث
 ثة مباحثش تلفكها الخاتمة.ملدمةش كثبل : اء هذا البحث في       

 كفيها م اَة البحث كأهميت  كأهداف  كمنه  . المقدمة: 
 .كمناق تيها َفَأماا الاِذيَف َشُقوا :األقكاؿي في االستثناء في آيةالمبحث األوؿ: 
 .كمناق تيها َوَأماا الاِذيَف ُسِعُدوا :األقكاؿي في االستثناء في آيةالمبحث الثاني: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ يف آيــيت هىد  ءأقىال املفسزيً يف معيِ االستثيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019و
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 .التر ي ي بيفى هذ  األقكاؿالثالث: المبحث 
 .كفيها أبرز النتا،  التي تكوؿ إليها البحث: الخاتمة
ػا اػافى مػف خطػَّ أك تلوػير         كاهللى تعالى نسَّؿي أٍف ي عىؿى في بحثنا هذا النفاى كاللىبػكؿش كأٍف ياتػبى لنػا أ ػرى ش كيعفػكى  مَّ

ٍسفى الفهـ لاتاب ش كود َيْوـَ ََّل َيْنَفُع َمػاٌؿ َوََّل َبُنػوَف ؽى العمًؿ ب ش كأٍف ي عَى ي  فيعنا لنا يكـى الديف. أك نسيافش كأٍف يرزقىنا حي
 .[ُٗ-ُٖ ال عراء:]ِإَّلا َمْف َأَت  الماَو ِبَقْمٍب َسِميـٍ  *

 

 :املبحث األول

 .ومياَقَشُتها َفَأماا الاِذيَف َشُقوا األقىاُل يف االستثياء يف آيُ
 

ـْ ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييٌؽ تعالى:  قاؿ اهلل        َخاِلِديَف ِفيَيػا َمػا َداَمػِت الساػَماَواُت َواأْلَْرُض  *َفَأماا الاِذيَف َشُقوا َفِفي النااِر َلُي
يَف ِفيَيا َما َداَمػِت الساػَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َمػا َوَأماا الاِذيَف ُسِعُدوا َفِفي اْلَةناِة َخاِلدِ  *ِإَّلا َما َشاَء َربَُّؾ ِإفا َرباَؾ َفعااٌؿ ِلَما ُيِريُد 

ْيَر َمْةُذوذ ََ ِإَّلا َمػا َشػاَء  :. تىعىدَّدىٍت أقكاؿي المفسريف في معنى االستثناء في هػذ  ا.يػة[َُٖ-َُٔ: هكد]َشاَء َربَُّؾ َعَطاًء 
 داخيؿش كذلؾ  َى النحك ا.تي: ش كقد استلوينا هذ  األقكاؿش كبىيَّنَّا ما في بعًضها مف تَربُّؾَ 

 

ؿ:   .فا المستثن  َأْىُؿ التوحيد الذيف يدخموف النارإالقوُؿ األوا
اؾً َْال -رضي اهلل  نهما-كهذا اللكؿ منسكب إلى ابف  باس         ػحَّ كالحسػف  شَٕالكأبػي نضػرة العبػدم شَٔالكقتػادة شَٓالش كالضَّ

يَّافى  شَٗالكخالد بف معداف كأبي سناف البر مي شَٖالالبورم كميلىاًتًؿ بًف حى
 .َُُالش كملاتؿ بف سَيمافََُال

.كأكلػى كهك الذم ر َّحى ي الطبرم؛ كاستدؿَّ  َػى تر يحػ  بػَّف خَػكد الم ػرايف فػي النػار محتػـك باألدلػة اللاطعػةش فلػاؿ:        
ؾ اسػػتثناءه فػػي أهػؿ التكحيػػد مػػف هػذ  األقػػكاؿ فػي تَّكيػػؿ هػػذ  ا.يػة بالوػػكابش اللػػكؿي الػذم ذارنػػا  ػػف قتػادة كالضػػحَّاؾ: مػػف أفَّ ذلػ

نَّة.أهؿ الابا،ر أن  ييٍدًخَيهـ النارش خالديف فيها أبدنا إال ما  اءى مف تراهـ فيها أقؿَّ مف ذلؾش ثـ ييٍخًر يهـ فييٍدًخَيهـ   . َُِالال ى
. َُٓالهػػَػّٓٓ الت كن ػـػ الػػديف النيسػػابكرم شَُْالهػػَػُْٕ الت كذهػػب إليػػ  ال ر ػػاني ش َُّالهػػَػّّّ كاختػػار  الماتريػػدم الت       

: هذا االستثناءي يفيد إخػراجى أهػؿ التكحيػد مػف النػار ػا الاػِذيَف َشػُقواألف قكلػ :  ؛كقكَّا ي الفخر الرازمش فلاؿ: .قاؿ قـك يفيػد أف  مَػة  فََأما
ش ثػـػ قكلػػ :   مػػكع. كيافػػي فػػي ييكً ػػبي أف ال يبلػػى ذلػػؾ الحاػـػ  َػػى ذلػػؾ الم إَّل مػػا شػػاَء ربُّػػؾاأل ػػلياء محاػػـك  َػػيهـ بهػػذا الحاػـػ

ـي الخَػػكد لػػبعض األ ػػلياءش كلمػػا ثبػػت أفَّ الخَػػكد كا ػػبه  زكاؿ حاػـػ الخَػػكد  ػػف الم مػػكع زكاليػػ   ػػف بعضػػهـش فك ػػب أف ال يبلػػى حاػػ
لَافارش كى ىبى أف يلاؿ: الذيف زاؿ حاـ الخَكد  نهـ هـ الفيسَّاؽي مف أهؿ الوبلةش كهذا ابلـه قكمٌّ في هذا الباب.
 .َُٔال

إفا رباػَؾ الفخري إلى تذييؿ ا.ية في تر ي  هذا اللكؿش فلاؿ: .كا َـ أن  تعالى لمَّا ذار هػذا االسػتثناءى قػاؿ:  كاستندى        
ش كهذا يحسيفي انطباق   َى هذ  ا.ية إذا حمَنا االستثناء  َى إخراج الفيسَّاؽي مف النارش اَّن  تعالى يلػكؿ: َفعااٌؿ لما ُيريد

ٍاـه أىلبىتَّة.أظهرتي اللهر كاللدرةش   .َُٕالثـ أظهرتي المغفرة كالرحمة؛ ألني فعَّاؿه لما أريدش كليس ألحد  َيَّ حي
استثناءه مف الخَكد فػي النػار؛ ألف بعضػهـ كهػـ  ِإَّلا َما شاَء َربُّؾَ . كقدَّمى ي البيضاكم فلاؿ: .َُٖالكارتضا ي اللرطبي       

ديفى ييٍخرى يكف منهاش كذلؾ  ة االستثناء؛ ألف زكاؿ الحاـ  ف الاؿَّ يافي  زكالي   ف البعضش كهـ فيسَّاؽي الميكىحِّ ااؼو في وحَّ
ـى  ػذاًبهـش فػرفَّ التَّبيػد مػف مبػدأ ميعىػيَّفو ينػتلضي با تبػار االبتػداءش ا مػا المرادي باالستثناء الثاني؛ فرنهـ ميفاًرقكف  ف ال نة أيػا

ٍف  ىليكا بعوياًنه  .  َُٗالـ فلد سيًعديكا بريماًنهـ.ينتلض با تبار االنتهاءش كهؤالء كاص
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ا الطِّيبي        حى ي أيضن ش كبىيَّفى ابفي اثير أنػ  رأمي ال مهػكرش فلػاؿ: .كهػذا َِِالكالثعالبي شَُِالكالخازف شََِالهػَّْٕ الت كر َّ
 .َِّالالذم  َي  اثيره مف العَماء قديمنا كحديثنا في تفسير هذ  ا.ية الاريمة.

 

 مناقشة ىذا القوؿ: 
 ًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  مف ك ك  خمسة:نيك        
؛ َّٔ الت قػاؿ ابػف المظفػر الػرازم أفَّ السياؽى كارده في الافَّارش فبل يىًو م استثناءي المؤمنيف. األوؿ: هػػَ: .هػذا أيضػان ال يىًوػ م

ؿى ا.يػػة:  ْنػػِس َوَقػػاَؿ َأْوِلَيػػاُؤُىـْ َيػػا َمْعَشػَر اْلِةػػفِّ َقػػِد اْسػػَتْكَثْرتُ ألف هػذا الخطػاب مػػا الافػار؛ ألف أكَّ  شافػػاركأكليػاؤهـ  ـْ ِمػَف اإِْ
ـْ َخاِلػِديَف ِفيَيػاكألف  مـك هذا الخطاب كهك قكل :  ػدكف.ال ي ػكز أف ياػكف ل ما ػة فيهػا المؤمنػكف  الناػاُر َمثْػَواُك الميكىحِّ

 َِْال
 .َِٓالككافل  ال كااني

ٍف اافى في آية الاألن        ػا  َػى آيػة الهػكدَش كهػي قكليػ  تعػالى: كابلـي ابف الميظىفَّر كاص ػا الاػِذيَف عاـَ فهػك ميٍنًطبىػؽه أيضن َفَأما
ـْ ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييؽٌ  ؛ فػرفَّ ظػاهرى الالػذيفى  ىػليكاَ أنَّهػـ الافػار. كيي ػابي  نػ  بػَّفَّ اللػكؿى بتعميًمػ  لي ػمؿى َشُقوا َفِفي النااِر َلُي

ـى الايفَّػػارى كالفيسَّػػاؽى أكلػػى؛ فػػرفَّ الاػػ ػػا. كاللا ػػدةي التفسػػيريَّةي ناطلػػةه بَّنَّػػ  إذا احتمػػؿى الاػػبلـي التعمػػي ػػًليٌّ أيضن ش كالفاسػػؽى  ى ػػًليٌّ افرى  ى
ٍمَي   َى التعميـً أكلى ش فىحى  . َِٔالكالتخويصى

ػةه فػي ال ػفِّ كا شكاذلؾ آيةي األنعاـ        اش بؿ ا.يةي  امَّ ِّـي بَّفَّ الخطابى لَافَّار خوكون  إلنػسش ثػـ إفَّ الفيسَّػاؽى مػففرنَّنا ال نيسى
ديفى حاؿى معويًتهـ تاكفي منهـ كاليةه لَ فِّ كال ياطيف بلىٍدًر معويًتهـ.   الميكىحِّ

 . َِٕالمخالفتي  لَظاهر بطكؿ الفوؿ بيف المستثنى كالمستثنى من . قال  ال كااني الثاني:
لػيس بيفى الميسػتثنى كالميسػتىثنى منػ ؛ فػرفَّ االسػتثناءى  َػى هػذا اللػكؿ  كيي ابي  ف هذا اال تراض بَّنَّ  ال ييسىَّـي طكؿي الفىٍوؿً        

نما هك مف الضمير الميستىًتًر في الحاؿ الخالديفَش اما بىيَّفى ذلؾ السميفي الحَبي  .َِٖالمف تعبير الالذيف  ىليكاَش كاص
قاؿ ال كااني  ند آية األنعاـ: .لك . َِٗال ؼمخالفتي  لَظاهر؛ ألفَّ الماَ بمعنى المىٍفَ ال يستليـش كتَّكيَي  اذلؾ تعسم  الثالث:

 .ََّ.الااف ذلؾ هك المرادى  َى تسَيـ  مكمها للاؿ: إال مف  اء اهلل كلـ يلؿ: إال ما  اء اهلل
ػٍفَ؛ لئل ػارة إلػى أنَّهػـ ًوػٍنؼه ميتًَّوػؼه         كيي ابي  ف هذا اال تراض بَّنَّ  يسيكغي التعبيري  ف األ خاص بػالماَ دكف المى
ذا أريدي الكوؼي في العربيَّةش  يبِّرى بػالماَش كمف ذلؾى قكليػ  تعػالى:  بوفاتو  دَّدىةش كاص ـْ ِمػَف النَِّسػاءِ ميحى  َفػاْنِكُحوا َمػا َطػاَب َلُكػ

رادةي المىٍفَش كنظيري  في اللػرآف: [ّ النساء:] فػاْنِكُحوا مػا طػاَب لُكػـ . قاؿ ال نليطي: .كاايةي ما في هذا اللكؿ إطبلؽي الماَ كاص
 . َُّال.النساءِ مف 

بػػؿ أ ػػابى ال ػػكاانيم نفسيػػ   ػػف هػػذا اال تػػراضش فلػػاؿ: .كأمػػا التعبيػػري بَفػػظ المػػاَ فػػي ا.يتىػػٍيًف  ػػف العلػػبلء كهػػي لغيػػر        
ػػٍرفىٍيًف  ػف ا.خػػر فػي مكاضػػاى مػف اتػػاب اهلل ؛ لانَّػػ ي قػد كردى اثيػػرنا التعبيػري بَّحػد الحى َـّ األاَػبى ٍف اػػافى هػك األ ػػ  شالعلػبلءش فهػذا كاص

َّى إلى ذلؾ الدليؿي الوحي ش فرفَّ المويرى إليػ   ميتىعىػيِّفش كفي اثيرو مف ابلـ الفوحاءش كااف هذا محمكالن  َي ش ال سيِّما إذا أل ى
تِّـ. كاللكؿى ب  ميتىحى
 .َِّال

ـي ذاًر األ خاص الذ الرابع: ـي ملا ـى ذاًر األ داد حتى تيٍحمىؿى  َى العىدىدش بؿ الملا ـي ملا يفى أثبػتى اهللي لهػـ هػذ  أن  ليس الملا
 .َّّالاألحكاؿش أكردى  ال كااني

كيي ابي  ف هذا اال تراض بَّفَّ هذا اللكؿى ال يستًَزـي أٍف ياكفى الملاـي ملاـى ذاًر األ ػداد؛ ألفَّ الملوػكدى باالسػتثناء بنػاءن        
ٍرًؼ النظًر  ف أ داًدهـ- َى هذا اللكؿ هك إخراجي أ خاصو   وؼه ميغاًيره لسكاهيـ مف األ لياءش كليس أكل،ؾى ثىبىتى لهـي ك  -بوى
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 إال المكٌحديفى مف أهؿ الابا،ر.
 أفَّ االستثناءى  َى هذا اللكؿ ياكفي استثناءن مف ايػًر  نًسػ ؛ ألفَّ األ ػلياء فػي الحليلػة هػـ الاػافركفش كالسػعداء فػي الخامس:

 .َّْالالحليلة هـ المؤمنكف
ػػَّـى بػػَّفَّ االسػػتثناءى مػػف ايػػًر  نًسػػ ؛ ألفَّ األ ػػلياءى ليسػػكا هػـػ الايفَّػػار فلػػطش بػػؿ هػـػ كيي ػػابي  ػػف هػػذا اال تػػراض بَّنَّػػ          ال ييسى

اش فياكفى االستثناءي متوبلن ايرى منفًوؿ. ك َى تسَيـ أفَّ االستثناءى  َى هػذا اللػكؿ منفًوػؿهش فػبل  ػٍيرى فػي الافَّاري كالفيسَّاؽي أيضن ضى
 ميستىٍعمىؿه ككارده في اللرآف كالحديث كبَيغ الابلـ.ذلؾ؛ فرفَّ االستثناءى المنفًوؿى 

 

 .القوؿ الثاني: أفا اَّلستثناَء معناُه أْف يتةاوَز اهلُل عنو فال ُيَعذَِّبو
ػٍف  ػاءى مػف أهػًؿ التكحيػدش فػبل ييعىػذِّ         بىهـ ذهبى بعضي العَماء إلى أفَّ االستثناءى في هذ  ا.يػة معنػا ي أٍف يت ػاكىزى اهللي تعػالى  مَّ

ػزىاؤي ي؛ فىػًرٍف  ىػاءى الَّػ ي ََُكال ييٍدًخَىهيـي النار. كقد أخرج  بد الرزاؽ الونعاني بسنًد   ف أبػي ًمٍ َىػزو الت  هػػ تلريبػانَ أنَّػ  قػاؿ: .هيػكى  ى
اكىزى  ىٍف  ىذىاًبً . تى ى
: .أىتىػٍت هػذ  ا.يػةي  َػى اػؿِّ ك يػدو فػي الُِٓ . كقػاؿ إسػحاؽ بػف منوػكر الاكسػ  التَّٓال فمعنػى  َّٔاللػرآف.هػَػ

 إال أٍف ي اءى ربمؾى أٍف يت اكزى  نهـش فبل ييٍدًخَىهيـي النار. :االستثناًء  َى هذا اللكؿ: الإال ما  اءى ربمؾَ أم
ـْ َخاِلػِديفَ  :أن  قاؿ في آية األنعاـ -رضي اهلل  نهما-كهذا اللكؿ هك معنى ما ركم  ف ابف  باس          َقاَؿ النااُر َمْثَواُك

نَّػةن َيا ِإَّلا َما َشاَء الماُو ِإفا َرباَؾ َحِكيـٌ َعِميـٌ ِفي ًٍَلػ ش أٍف ال ييٍنػًزلىهيـٍ  ى ـى  َى اهلل في خى : .إفَّ هذ  ا.يةى آيةه ال ينبغي ألحدو أف يحاي
نارنا.كال 

 .  َّٕال
ٍقػؼى فػي  ميػا الافػار.شلافَّ اللرطبي نىلىؿى قكؿى ابًف  باس هذا  َى كىٍ  و آخػرش فنىسىػبى إليػ  أنَّػ  قػ         اؿ: .هػذ  ا.يػةي تيكً ػبي الكى

. ـي ٍف لـ يىميٍت؛ إذ قد ييٍسًَ ٍقؼى فيمى   .َّٖالثـ  ىلَّبى اللرطبيم بلكًل : .كمعنى ذلؾ أنَّها تيكً بي الكى
رى التكقمػؼي كالحليلةي أفَّ تفسيرى اللرطبي هذا بعيده  ف ظاهر  بارة ابف  باس مف  هةش كمف  هةو أخرل فرنَّ  قد ت        لرَّ

 فيمف لـ يميٍت مف الافَّار إ ما ان.
 

 مناقشة ىذا القوؿ: 
 : دة ك ك بنكقش هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي         
بَىػغ  ػذابهـ كميدَّتًػ  األوؿ: عىؿى أمػرىهـ فػي مى َى ي قكالن اريبنا ك  يبناش فلاؿ: .الغريبي كالع يبي أفَّ ابف  باس  ى عى  أفَّ الارمانيَّ  ى

ـى في خَل  أحد.إل  .َّٗالى م ي،ة اهللش حتى ال يحاي
أوػؿ يتحػدَّث  ػف  -رضػي اهلل  نهمػا-قَنا: بؿ الغريبي هػك اسػتغرابي الارمػاني؛ فػرفَّ األثػرى المػركمَّ هنػا  ػف ابػف  بػاس        

ٍبَىًغ العذاب كميدًَّت  َيكف النار أـ ال؟ كليس  ف مى  .العذاب أيدخي
لئل مػاع؛ كقػد ردَّ ي ابػفي  طيػة بػذلؾش كقػاؿ: .كاإل مػاعي  َػى التخَيػد األبػدمِّ فػي الافػارش كال يوػ م  أفَّ هذا اللكؿى مخػاًلؼه  الثاني:

 .ََْال.هذا  ف ابف  باس 
كهػك كيي ابي  ف هذا اال تراض بَّفَّ اَمةى ابػف  بػاس ليسػت مخاًلفػةن لئل مػاع؛ ألف الحػديث  ػف  مػـك الالَّػًذيفى  ىػليكاَ        

 الفيسَّاؽ.ي مىؿي الايفَّارى ك 
أفَّ هذا اللكؿى ردَّ ي ابفي المظفر الرازم بلكل : .ذلؾ ميحاؿش أما األ لياءي فميحاؿه أف يت اكزى  نهـ فػبل ييػٍدًخَىهيـي النػار؛  الثالث:

نَّػة بعػد الػدخكؿش كقػد قػاؿ:  ْيػَر َمْةػُذوذٍ عَ ألفَّ اهلل ال يغفري أٍف ييٍ رىؾى ب ش كأما السعداءي فميحاؿه أٍف ال ييخِّدىهيـ في ال ى ََ  شَطػاًء 
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ػػؿى فيػػ  ايػػري ش كيسػػتحيؿ أف نيٍخػػًرجى الميحػػاؿى  خػػراجي الخػػارج  ؛كاالسػػتثناءي إخػػراجي ال ػػيء ممػػا دىخى ألف الميحػػاؿى خػػارجه باإلحالػػةش كاص
ميحاؿ

 .َُْ.ال
ٍبنًػيٌّ أكَّالن          َػى تفسػير الاأل ػلياءَ بالايفَّػار  :كيي ابي  ف هذا اال تراض بَّفَّ الميحاؿى الذم يذايري  ابػفي الميظىفَّػر الػرازم مى

ٍبنًػػيٌّ ثانينػػا ش كمى ػػاش كقػػد قىػػدٍَّمنا أفَّ الَفػػظى يتنػػاكؿي الفيسَّػػاؽى امػػا يتنػػاكؿي الايفَّػػارى مػػا سػػييٍخرى كفى مػػف ال نَّػػة بعػػد  :خيوكون  َػػى أفَّ قكن
؛ فَف ييٍخرىجى أحده مف ال   نًَّة بعدى دخكًلها.دخكًلهاش كال وَةى لهذا اللكًؿ بذلؾش بؿ ال قا،ؿى بذلؾ أوبلن

َيكا النػارش كظػاهري ا.يػة:         عىؿى االستثناءى  ا،دنا  َػى قػكـو لػـ ييػٍدخى كلافَّ اال تراضى الذم ييكى َّ ي إلى هذا اللكؿ هك أنَّ   ى
 ٌـْ ِفيَيا َزِفيٌر َوَشِييؽ ألفَّ هػذ  هػي داللػةي قكًلػ   ؛ـو أيٍدًخَيكا النارى فعػبلن أفَّ االستثناءى إنَّما هك للك  َفَأماا الاِذيَف َشُقوا َفِفي النااِر َلُي

كفى في النار :الففي النارَش أم ا الذيفى  ىليكا فهـ ميٍستىًلرم  .. إال ما  اءى ربمؾ..فَّمَّ
 

 .فا ىذا استثناٌء َيْستثنيِو َوََّل يفعُموإالقوؿ الثالث: 
ا االٍسػتثناءي كقػد ك ػد اهلل أىٍهػؿى النػار الخَػكد كأهػؿى ال ٌنػة الخَػكد؟ ففػي ذار هذا اللكؿى الفراء؛ فلاؿ: .يلػكؿ اللا،ػؿ: مػا هىػذ       

َىػػ ي اسػتثناءن يىٍسػػتثني  كىالى يفعَيػػ ؛ الكلػػؾ: الكاهلل ألضػربىنَّؾى إاٌل أٍف أرل ايػػر ذلػػؾَش ك زيمتيػػؾ  َػػى  ذلػؾ معنيػػاًفش أحػػديهما: أٍف ت عى
رًب ش فاذلؾ قاؿ:  كيماػف حمػؿي . َِْالكال ي ػاؤي  كاهلل أ َػـ.... َماَواُت َواأَلْرُض ِإَّلا َما َشآَء َربُّؾَ َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمِت السا ضى

ِّدىهـ في النار : .ًإالَّ ما  اءى الَّ ي كااف ما  اءى اهللي أبدناَّْ.القكًؿ الحسف  َي  حيفى قاؿ: .كقد  اءى الَّ ي أٍف ييخى  .َْْال"ش كقكًؿ الاَبيِّ
ػ        ٍخػرىجى تَّايػًد الخَػكدش ِّٕ ش كنلَىػ ي الكاحػدمم  ػف ابػف األنبػارم التَْٓالاجكذار  اػذلؾ الز َّ هػػَش الػذم بىػيَّفى أنػ  خػرج مى

نَّػػؾى أبػػدنا إال أٍف يىً ػػيبى الغيػػرابَش كهػػذا االسػػتثناءي ال يفيػػدي نلػػصى  ػػيء مػػف  رى ٍ ػػرل قػػكؿ العػػرب: الكاهلل ألىٍه ي فلػػاؿ: .ف ػػرل مى
هـ مف الخَكد  ي،نا بعد أٍف أخبر ب التَّبيد؛ ألفَّ الغىرابى ال يىً يبش اذل كارتضا  الطيبػي ، َْٔ.الؾ اهللي تعالى ال يريد أٍف يىٍنليوى

ش كاختارى  البلا يَْٖالهػََٖٓ الت ش كماؿى إلي  النيسابكرمَْٕالهػَّْٕ الت
 . َْٗال

 

 مناقشة ىذا القوؿ: 
 نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بَّاثرى مف ك  :       
ره أفَّ ا.ية ال األوؿ: اريمة تختَؼي في ويااتها  ف  بارة الفراء؛ ألفَّ التعبيػر فػي ا.يػة بَفػظ الماضػيش كالخَػكدي فيهػا ميلىػرَّ

؛ إذ التعبيػري فػي المثػاؿ الميٍستىٍ ػهىًد بػ   ػاء  ميثٍبىتش ثـ  اء االستثناءش بخبلؼ  بػارة الفػراء التػي تػدؿم  َػى أفَّ الفعػؿ لـػ يلػا أوػبلن
كَّزى هذا الك  ى في آية الاألنعاـََ ُٓالش كتابع  ابف المظفر الرازمََٓالر الرازمبَفظ المضارع. ذارى ي الفخ  .َِٓالما أن   ى

هما فلاؿ: .ال يخفاؾ أفَّ هػذا إنمػا يػتـم لػك أرادكا بالمثػاؿ الػذم ذاػر  معنػا  الػذم يػدؿ  َيػ  الَفػظش         كردَّ ال كاانيم ا تراضى
ذلػػؾش كهػػـ لػػـ يريػػدكا ذلػػؾش بػػؿ أرادكا أفَّ العزيمػػة مػػف الضػػارب اا،نػػةه  َػػى  كهػػك إيلػػاعي الضػػربش إال إذا رأل الضػػاربي ايػػرى 

الضرب  َى اؿ حاؿش كلهذا قالكا: ما  زيمتؾ  َى ضرب ؛ فلكل : الإال أف أرلَ قد حوؿ في الحاؿ بيافي معنػا ش كهػك أنػ  
 .َّٓالك دم .بيف ا.ية كالمثاؿ بالحوكؿ ضاربه ل   َى اؿ حاؿش كأن  ال يرل ايرى ذلؾش فبل يًتـم ما ذارى  الرازم مف الفرؽ 

ٍَؼ؛ كهك  ا،زه في ابلـ الب ر؛ ميحاؿه فػي اػبلـ اهلل. قالػ  ابػف المظفػر الػرازم. كزاد:  الثاني: ـي مف هذا اللكؿ كقكعي الخي أن  يَزى
نَّػػ  تعػػالى أثبىػػتى الم ػػي،ةى م ػػي،ةى اإلخػػراج بَفػػظ االسػػتثناء مػػف الخَػػكدش فياػػكفي اإلخػػراجي مػػرادناش ك  فياػػكفي م ػػي،تي  أزليَّػػةه قديمػػةش .كاص

 .َْٓالاإلخراجي ثابتنا ال محالةىش فينتفي الخَكدي ال محالة.
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 .فا ىذا اَّلستثناَء َيِصحُّ بإخراج )إَّل( عف معناىاإالقوُؿ الرابع: 
َذهبى  دده مف المفسِّريفى إلى أفَّ توحي ى االستثناًء في هذ  ا.ية يستىٍكً بي إخراجى حػرًؼ االسػتثن         ػف أوػًؿ  اًء الإالَّ

 معناهاش كهك االستثناءش كقد تعدَّدىت المعاني التي أيخر ت الإالَ إليها في هذ  ا.يةش كذلؾ  َى النحك ا.تي: 
 

( بمعن  )سوى( أواًَّل:  .)إَّلا
ح  الفراءش فلاؿ: .قكؿي اللا،ؿ: ما هىذىا االستثناءي كقد كى ىدى اهللي أىٍهؿى النار         الخَكدى كأهؿى ال نَّػة الخَػكدى؟ ففػي كهذا ما ر َّ

َى ي استثناءن يىستثنيً  كىالى يفعَي  فَّ العربى إذا استثنت  ي،نا ابيػرنا مػا مثَػ  أك إ :.. كاللكؿي ا.خري .ذىًلؾى معنيافش أحديهما: أٍف تىٍ عى
َ كمعنى الالكاكَ سكاءنش فمف ذىًلؾى قكليػ :   َمػا َداَمػِت الساػَماَواُت َواأْلَْرُض  اِلِديَف ِفيَياخَ ما ما هيكى أابري من  اىافى مىٍعنى الإالَّ

: خالػديفى فيهػا ملػدارى مػا اانػت السَّػمىاكىات  َ ماػاف الًسػكىلَ فيىٍوػَي . كاٌَّنػ  قىػاؿى ًسكىل ما ي اء مف زيػادة الخَػكد؛ في عػؿ الًإالَّ
اىانىت األرض سكل ما زادهـ مف الخَكد كاألبد. كى
 .َٕٓال جكالز ا َٔٓال. كتابع  ابفي قتيبةَٓٓال

أنػػ  قػػاؿ: .قػػاؿ الَّػػ  تعػػالى: أ ػػددتي لعبػػادم الوػػالحيف مػػا ال  ػػيفه رأٍتش كال  كاسػػتدؿَّ لػػ  الماتريػػدمم بمػػا كردى  ػػف النبػػي        
ـْ ِمػْف أيذيفه سىًمعىٍتش كال خىطىرى  َى قَب ب رش بىٍَ ى ما اطََّىٍعتـي  َي .ش ثـ قرأ:  ـُ َنْفٌس َمػا ُأْخِفػَي َلُيػ  السػ دة:]... قُػراِة َأْعػُيفٍ َفاَل َتْعَم

 ََٔالهػػَػْٖٗ . كاختػػار  السػػمعاني التَٗٓال. قػػاؿ الماتريػػدم: .أفػػبل تػػرل أفَّ هاهنػػا مػػف الزيػػادة مػػا لػـػ ييٍطًٍَعهيػـػ  َيػػ ؟.َٖٓالا.يػػة [ُٕ
ػدَّ  النحػاس التَُٔالهػَػّٓٓ كن ـ الػديف النيسػابكرم الت ٍحًاػيٌّ هػَػ قػكالن حسػننا؛ ألنػ  معػركؼه فػي الَغػةش ّّٖ ش ك ى  ػف سػيبكي  مى

 .َّٔالهػَْٖٓ ش كماؿى إلي  ابف سيد  التَِٔالكالاكفييف
 

( بمعن  )الواو( ثانًيا:  .)إَّلا
ِلػََالا َيُكػوَف ِلمناػاِس كمعنا : كقد  اء ربمؾى خَكدى هؤالء كهؤالءش كالإالَ بمعنى الكاك سا،غه في الَغة؛ قاؿ اهلل تعالى:        

ٌة ِإَّلا الاِذيَف ظَ  ـْ ُحةا  . َْٔالكال الذيف ظىَىمكا. ذار  ابف المظفر الرازمش كا تىرىضى  َي  :ش أم[َُٓ البلرة:]َمُمواَعَمْيُك
 

 .)إَّل( بمعن )الكاؼ( ثالثًا:
ـْ ِمػَف النَِّسػاِء ِإَّلا َمػا َقػدْ معنا : اما  اء ربمؾش الكل  تعالى:  إَّل ما شاء ربؾفلكلي :          َوََّل َتْنِكُحوا َما َنَكػَح آَبػاُؤُك
 . َٓٔالهػَش كردَّ ّْْنىسىبى ي ابف المظفر الرازم ليحيى بف محمد العنبرم المفسِّرالت اما قد سَؼ. :ش أم[ِِ النساء:]َسَمؼَ 

 

 )إَّل( بمعن  )لِكْف( رابًعا:
ؿش [ُِٖ األنعػاـ:]ِإَّلا َما َشآَء اهللهػَ: .كقكلي : ّْٕقاؿ ماي بف أبي طالب الت         إال كالمعنػى:  اسػتثناءه لػيس مػف األكَّ

ثَِّي  بمعنى: الًسكلَ.  . َٔٔالما  اء اهللي مف الزيادة في  ذاباـ. كسيبكي  ييمىثِّؿي هذا بمعنى اللًاٍفَش كالفراء ييمى
 

 مناقشة ىذا القوؿ:
 نيكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  مف ك ك :       
ػػفً  األوؿ: ػػديكؿه  ى َىػػى الًسػػكىلَ  ي َ  ى ػػًة الًإالَّ ًَمى ٍمػػؿى اى . كقػػاؿ ال ػػكااني: .إفَّ  عػػؿ حػػرؼ َٕٔالالظَّػػاًهًرش ذاػػر  الفخػػر الػػرازم أفَّ حى

فادتى  لهذا المعنى الذم هك  ىٍاسي معنا ش كًضدم مدلكًل  ممنكعهش بؿ مدفكع.  .َٖٔالاالستثناء بمعنى السكلَش كاص
ا مخالىفىةه لَظاهرش كهك ال يىًو م سىما ن  الثاني: ٍمؿى اَمًة الإالَ  َى الالكاكَ أيضن ا كال معنى؛ قاؿ ابػف المظفػر الػرازم: أفَّ حى

بمعنػى: الكال  [َُٓ البلػرة:]ِإَّلا الاػِذيَف َظَمُمػوا.الإالَ بمعنى الالكاكَ ايره مسمكعو كال مػذاكر فػي قكا ػد الَغػةش كقكلػ  تعػالى: 
 عنى: الكالَ ههنا لااف تلدير :الذيف ظَمكاَ قكؿي كاحدو مف المفسريفش ك َى تلدير الوحَّة ال يوَي ي نظيران؛ ألن  لك  يعؿ الإالَ لم
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 .َٗٔالالخالديف فيها ما دامت السماكات كاألرض كال ما  اء ربمؾَش كهك ميحاؿ.
ٍَػطهش حػيف قػدَّر المعنػى:         الكال مػا  ػاء ربمػؾَ؛ ألفَّ الملػاـى إثبػاته  كيظهر في  بارة ابف المظفر الرازم هنػا أنػ  قػد كقػا فيهػا خى

 الالَ في آية الهكدَش كالتلديري  َى ا تبار الإالَ بمعنى الالكاكَ إنما هك: الكما  اءى ربَّؾَ. فيكليس نفيناش فبل مااف لحرؼ الن
ا محالىفىةه لَظػاهر ك ػدكؿه  نػ ش كقػد ردَّ ال ػكاانيم حمػؿى الإالَ  َػى الالػكاكَ أك الثالث: ٍمؿى اَمًة الإالَ  َى الالااؼَ أيضن  أفَّ حى

 .ََٕالعنا  إلى معنى يخاًلفي  كيناًقضي  بغير دليؿالالااؼَ بَّنَّ  إخراجه لحرؼ االستثناء  ف م
: المػػا مىعىنػػا  الرابػػع: أفَّ المعنػػى ال يسػػتليـي ب عػػًؿ الإالَ بمعنػػى الًسػػكلَ؛ ألفَّ االسػػتثناءى مػػف النفػػي إثبػػاتش كمػػف اإلثبػػات نىفػػيهش فلكليػػؾى

ا. أمػا الإال  مػا  ػاءى ربمػؾَ فهػك اسػتثناءه مػف اإلثبػاتش فياػكف ر ؿه إال زيدهَ استثناءه مػف النفػيش فياػكف إثباتػان لػػالزيدَش فياػكف وػحيحن
عنػػى منفي ػػاش فياػػكف نظيػػر : المىعىنػػا اللػػكـي إال زيػػدناَش فياػػكفي نفينػػا لػػػالزيدَ اػػذلؾ. فههنػػا ينبغػػي أف ياػػكف نفينػػا لَخَػػكدن كألنػػ  لػػك اػػاف بم

َ. ذار  ابفي المظفر الرازمالسكلَ يويري تلديري : لهـ فيها الخَكد سكل الخَكدش كال يلاؿ: اللزيد هذا الغبلـي سكل   .َُٕالهذا الغبلـً
 

 .فا المستثن  ىو ُمداُة ما بيَف َمْبَعِثيـ إل  مصيرِىـ في ةينـإالقوُؿ الخامس: 
ـْ َخاِلػِديَف ِفيَيػا ِإَّلا َمػا َشػاَء الماػذارى هذا اللكؿى الطبرمم  ند آية األنعاـش كهي قكلي  تعالى:         ُو ِإفا َرباػَؾ َقاَؿ الناػاُر َمثْػَواُك

إال ما  اءى اهللي مػف قىػٍدر ميػدَّة  :َش يعنيِإَّلا َما َشاَء الماوُ َش يلكؿ: الًبثيفى فيهاش الَخاِلِديَف ِفيَياش فلاؿ: .ال[ُِٖ األنعػاـ:]َحِكيـٌ َعِميـٌ 
ػػدَّةي التػػي اسػػتثناها اهلل مػػف خَػػكده ػػا َِٕالـ فػػي النػػارمػػا بػػيف مىبعػػًثهـ مػػف قبػػكرهـ إلػػى موػػيرهـ إلػػى  هػػنـش فتَػػؾ المي . كذاػػرى ي أيضن

ػػصم َْٕالش كقىػػكَّا  الماتريػػدمَّٕالالز ػػاج َ ال تىخي ـٍ ش كاستسػػااى ي ابػػفي  طيػػة فلػػاؿ: .كسػػاغى هػػذا مػػف حيػػثي العبػػارةي بلكلػػ : الالنَّػػاري مىثٍػػكااي
 .َٕٔالهػَُٕٓ الت ش كاختار  ابف ال كزمَٕٓالبويغًتها مستلبؿى الزماف دكف اير .

كَّزى  اللرافي        : .كهذ  اَمها أقكاؿ ال حا ة إليهػا -بعد أف ذار األقكاؿ في االستثناء في هذ  ا.ية-: هػَ فلاؿّٖٔ الت ك ى
ـى مػف الػدكاـ قبػؿ الػػدخكؿش هػذا اَمػ  إذا قَنػػا  :كال ضػركرةش بػؿ االسػتثناء وػػحي   َػى بابػ  لملتضػى ظػػاهر الَفػظش كأنػ  مػا تلػػدَّ

ف قَنا  .  َٕٕالأرضها كسماء النار كأرضها فهي تدـك ال إ ااؿى في الدكاـ.سمكاتي ال نة ك  :سمكاتي الدنيا كأرضهاش كاص
 

 مناقشُة ىذا القوؿ:
 نيكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بَّاثرى مف ك  :       
ٍمػػؿى االسػػتثناء  َػػى حػػاؿ  يٍمػػًر الػػدنيا كالبػػرزخ كالمكقػػؼ بعيػػده؛ ألفَّ االسػػتثناءى كقػػا  ػػف الخَػػكد فػػي النػػارش كمػػف  األوؿ: أفَّ حى

لمعَـك أف الخَكد في النار ايفيَّةه مف ايفيَّات الحوكؿ فػي النػارش فلىٍبػؿى الحوػكؿ فػي النػار امتنػا حوػكؿي الخَػكد فػي النػارش ا
ذا لـ يحوؿ الخَكد لـ يحوؿ المستثنى من ش كامتنا حوكؿ االستثناء. ذار  الفخر الرازم  ش كتابعػ  ابػف المظفػر الػرازمَٖٕالكاص

 .ََٖالش كال كاانيَٕٗالهػَُّٔ الت
ـْ أفَّ هػػذا اللػػكؿى إٍف اػػاف هػػذا سػػا،غنا فػػي آيػػة الاألنعػػاـَ ألف التعبيػػر فيهػػا  ػػاء بَفػػظ ال الثػػاني: ـى فػػي الناػػاُر َمثْػػَواُك ..َش امػػا تلػػدَّ

ـْ ِفيَيا َزفِ ألف سياؽى لفًظها هك:  ؛ابلـ ابف  طيَّةش فرنَّ  ال يسكغي في آية الهكدَ  شيػٌر َوَشػِييؽٌ َفَأماا الاِذيَف َشُقوا َفِفي النااِر َلُي
كف في النار أمَفِفي الناارِ كالمعنى الذم يلتضيً  هذا التعبيري ال  بعدى دخكًلها ال قىٍبَى . :َ هك: فهـ ميٍستىًلرم

ػدَّةن تتًَّوػؼي بػالخَكد؛ ألف ال        خَػكدى كلهذا قاؿ ال ػكااني: .إفَّ ظػاهرى ا.يػة أفَّ االسػتثناء بعػد دخػكلهـ النػارش كبعػد ليٍبػًثهـ فيهػا مي
رى في اتػب الَغػةش كهـػ فػي كقػت المحاسىػبة لـػ ياكنػكا قػد دخَػكا النػارش كالحمػؿي  َػى  االنلطػاع خػبلؼي هك الَبث الطكيؿش اما تلرَّ

 .َُٖالالظاهر.
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 .فا المستثن  ىو وقُت كوِنيـ في الدنيا بغيِر َعذابإالقوُؿ السادس: 
. نىسىبى أبك حيافى هذا اللكؿى إلى الحسف البورمش ف        ػذىابو ـٍ ًفي الػدمٍنيىا ًبغىٍيػًر  ى لاؿ: .كقاؿ الحسف: الًإالَّ مىا  ىاءى الَّ َي ًمٍف اىٍكًنًه

ػاًف أىمٍ  ػػذىابو  :كىهىػذىا رىاً ػاه ًإلىػػى الزَّمى ػافى الَّػػًذم اىػانيكا ًفيػً  ًفػػي الػدمٍنيىا ًبغىٍيػًر  ى ش ِٕٗ. كنىسىػبى ي الثعَبػيم إلػػى ابػف ايسػاف التَِٖ.الًإالَّ الزَّمى هػػَػ
َ مف الفريلىٍيًف مف تعميرهـ في الدنيا قبؿ مويرهـ إلى ال نة كالنار" اؿ:فل  .َّٖال"كقاؿ ابف ايساف: الًإالَّ ما  اءى رىبمؾى

 

 مناقشة ىذا القوؿ:
ػا دخػؿ فيػ        ا ال ك  ى ل ؛ ألفَّ االستثناءى إخراجي ال ػيء ممَّ   ناقىشى هذا اللكؿى كردَّ  ابف المظفر الرازمش فلاؿ: .هذا أيضن

خػراجي الخػارج محػاؿ؛ ألفَّ  ايري ش كتعميريهـ فػي الػدنيا بعػد موػيرهـ إلػى ال نػة كالنػار قػد مضػى كانعػدـش كالمعػدكـي خػارجش كاص
 . َْٖ.الاالستثناء إنما كقا بعد الخَكدش كالخَكد إنما ياكف بعد الدخكؿش كحين،ذو يستحيؿي استثناءي اكنهـ في الدنيا

ػػا بمػػا         فىٍحػػكا ي أفَّ الحػػديثى فػػي ا.يػػة الاريمػػة  ػػف يػػـك الليامػػةش ك ىػػرطي االسػػتثناًء كالميٍسػػتىثنىى االتحػػادي فػػي كردَّ  أبػػك حيػػاف أيضن
ََّل تعػالى: لكًلػ  الزماف؛ فايؼى يىًو م استثناءي زمافو ماضو مف زىمافو ميٍستىٍلبىؿش الَهيَـّ إال إذا اػافى االسػتثناءي منلىًطعنػاش فرنَّػ  يسيػكغيش ا

ٍكتىةى األكلى في الدنيا؛ فرنَّهـ ذاقيكها لافٌ  :ش أم[ٔٓ الدخاف:]َيا اْلَمْوَت ِإَّلا اْلَمْوَتَة اأْلُول َيُذوُقوَف ِفي المى
 . َٖٓال

 

 .فا المستثن  ىو ُخصوُص الكفاارإالقوُؿ السابع: 
ػركف:  ىنىػى بػذلؾ أهػؿى النػار ذارى هذا اللكؿى الطبرمم في سياًؽ ذاػًر  لؤلقػكاؿ فػي االسػتثناء فػي آيػة الهػكدَش فلػاؿ: .كقػ        اؿ آخى

َىها.ش ثـ نىلىؿى  ف ابف  بػاس  َ: ال يمكتػكفش الساػَماَواُت َواأْلَْرُض  َخاِلػِديَف ِفيَيػا َمػا َداَمػتِ قكلىػ : .ال -رضػيى اهللي  نهمػا-كايؿَّ مىٍف دىخى
.كال هـ منها يخر كف ما دامت السمكات كاألرضش الإال ما  اءى ربمؾَش قاؿ: اسػتثناءي اهلل ؛ قػاؿ: يػَّميري النػارى أف تػَّايَىهـي

. كنىسىػبى َٖٔال
 أنَّ  قاؿ: .الإال ما  اءى ربمؾَ ًمٍف اؿ مىٍف دىخىؿى النار مػف مكحػد كم ػرؾ أف يخر ػ  -رضي اهلل  نهما-الماكردمم إلى ابف  باس 

 .َٕٖالمنها إذا  اء.
: كهػذا اللػكؿي خػاصٌّ بالاػافرش كاالسػتثناءي كفىسَّرى ي اللرطبيم بلكل : .كهك أف يَّمرى النػار فتػَّاَىهـ كتيفٍ         . قَػتي ٍَليهيـػ ػدَّدي خى ش ثـػ يي ى نًػيىهـي

 .َٖٖالل  في األاؿش كت ديد الخَؽ.
 

 مناقشة ىذا القوؿ:
ا ييٍ ًعري بفىناًء أهؿ النارش كفىناًء  ذابهـ.         .َٖٗالناقشى هذا اللكؿى كردَّ  ابفي المظفر الرازمش فلاؿ: .هذا أيضن
 َيػ  ا ال كاانيش فلد ردَّ ي بلكل : .كيي ابي  ف هذا بَّن  إخراجه لهذا االستثناء  ف هذ  ا.ية إلى  يء آخػر لػـ تػدؿَّ كأمَّ        

ا.يةش كهك  دـي المكت كالحياة.
 .ََٗال

 في ا.ية.كلاف ييتىعىلَّبي  َى ردِّ ال كاانيِّ هذا بَّف المكت قىٍطاه لَخَكدش فيو م االستثناءي مف الخَكد الكارد        
امػا نلَىػ ي  ابػف مسػعكد  ش كاالستدالؿي  َي  بمثػؿ أثػرَفْتَرُة َفناء النار :وقريٌب مف ىذا القوِؿ القوُؿ بأفا المستثن  ىو       

هػػنَّـ زمػػافه تيٍخًفػػؽي أبكابيهػػاش لػػيس فيهػػا أحػػدش كذلػػؾ بعػػدى مػػا يَبثػػكف فيهػػا أحلابنػػا. ال ػػعبي ف كنىلىػػؿى  ػػ .َُٗالالطبػػرم: .لىيىػػًٍَّتيىفَّ  َػػى  ى
رابنا. ٍيًف ً مراننا كأسر يهما خى ـي أسرىعي الدارى هىنَّ ا أنَّ  قاؿ: . ى  . َِٗالأيضن

ًكمى كنيًلػؿى  ػف ابػف مسػعكد كايػر  إنمػا هػك الػدٍَّرؾي         َّؽى ابفي  طية  َى مثؿ هذ  ا.ثار بلكلػ : .كهػذا قػكؿ ميٍختىػؿٌّش كالػذم ري ك ى
 .  َْٗال . ككافل  أبك حيافَّٗ.الهك الذم يسمَّى ال ىهىنَّـَش كسيمِّيى الاؿم ب  ت كمزنااأل َى الميٍختىصم بعيواة المؤمنيفش ك 

 الدٍَّرؾي كردَّ  السميف الحَبي بلكل : .كهذا مردكده بظكاهر الاتاًب كالسنةش كما ذارتي ي  ف ابف مسعكد فتَّكيَي  أفَّ ال ىهىنَّـَ هي         



 ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ًة ما نيًلؿ  ف ابف مسعكد.األىٍ َىش كهي تىٍخَك مف العيواة المؤمنيف  .َٓٗالش هذا  َى تلديًر وحَّ
 

 .القوُؿ الثامف: التَوقُُّؼ في دَّللة ىذا اَّلستثناء وَوْكُؿ العمـِ إل  اهلل
فىنػا معنػى ثيٍنيػا ي بلكلػػ :         ْيػَر َمْةػُذوذٍ قػاؿ الطبػرم: .كقػاؿ آخػركف: أخبرنػا اهلل بم ػػي،ت  ألهػؿ ال نػةش فعرَّ ََ ش أنهػػا َعَطػاًء 

الزيػادةش الزيادة  َى ملدار مدَّة السمكات كاألرض. قاؿ: كلـ ييٍخًبٍرنا بم ػي،ًت  فػي أهػؿ النػار. ك ػا،زه أٍف تاػكف م ػي،تي  فػي  في
 .َٕٗالهػَُِٖ . كركا   ف  بد الرحمف بف زيد بف أسَـ التَٔٗالك ا،زه أف تاكف في النلواف.

هػَػ أنَّػ  قػاؿ:. يىٍنتىًهػي اٍلليػٍرآفي ايَمػ ي ًإلىػى هىػًذً  َُٖبػف قطعػة العبػدم ت كذار ابف أبي حاتـ  ف أبي نىٍضػرىةى الالمنػذر بػف مالػؾ       
ـْ ِفيَيػا َزِفيػٌر . كنىلىػؿى بسىػنىًد   ػف قتػادة قكلىػ : .َٖٗال.ِإفا َرباػَؾ َفعاػاٌؿ ِلَمػا يريػدا.يىًة:  ػا الاػِذيَف َشػُقوا َفِفػي الناػاِر َلُيػ  *َوَشػِييٌؽ َفَأما

ـي ًبتىٍثًنيىًتً  ]أم: َما َداَمِت الساَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َما َشاَء َربَُّؾ ِإفا َرباَؾ َفعااٌؿ ِلَما ُيِريدُ َخاِلِديَف ِفيَيا  َىػى  :الَّ ي أىٍ َى اسػتثناً، [  ى
قىعىٍت ًبً . مىا كى
 .َٗٗال

ػػ ي اإلي ػػيم بلكلػػ : .كاألحسػػفي  نػػدم فػػي االسػػتثنا،يًف قػػكؿي قتػػادة: ال        حى ـي بثيٍنيػػا يَش ا تػػرىؼى كر َّ بػػالعىٍ ًز  ػػف  كاهللي أ َػػ
ـى  َى اهلل تعالى. الفىٍهـش كأحاؿ الًعٍَ
 . َََُال

 

 .فا المستثَن  أنواٌع مف العذابإالقوُؿ التاسع: 
قىاى  َى أفَّ لهـ فيها زفيػرنا ك ػهيلناش إال مػا  ػاءى ربمػؾى مػف        أنػكاع العػذاب التػي  ذار الز َّاج قكالن في هذا االستثناءش كهك أن  كى

 .ََُِالهَػِّٕ الت . كنىسىبى ي الماكردم إلى ابف األنبارمََُُاللـ تيذاىر
ش إال األكقاتى التي ييٍنلىَيػكفى فيهػا مػف  ػذاب [ُِٖ األنعاـ:]ِإَّلا َما َشاَء الماوُ كقدَّمى ي الزمخ رمم في آية الاألنعاـَش فلاؿ: .       

ٍؿ ييحػرؽي  َيػ  أنيابىػ ش كقػد  :في مػف قػكؿ المكتػكر ]أم... أك ياػك  الٌنار إلى  ذاب الزمهرير [ الػذم ظىًفػرى بػكاًتًر ش كلػـ يىػزى المظَػـك
ـى أنػ  ال ي ػاءي إال التى ىػ ًَػ َش كقد  ى فِّيى منػ  بَّقوػى مػا طىَىبى إلي  أٍف يينىفِّسى  ف ًخناق : الأىٍهَىاىًني اهللي إٍف نىفٍَّستي  نؾى إال إذا ً ٍ،تي

ػػًد؛ يىٍلػػًدري  َيػػ  مػػف التع ػػـو بالميٍك ى َش مػػف أ ػػدِّ الك يػػدش مػػا تهام لخرك ػػ  فػػي وػػكرة نيػػؼ كالت ػػديدش فياػػكفي قكليػػ : الإال إذا ً ػػٍ،تي
 . ََُّالاالستثناء الذم في  إطماع.

: هك استثناءه مف الخَكد في  ذاب النارش كمف الخَكد         : فما معنى االستثناء؟ قَتي كقاؿ  ندى آيىتىٍي الهكدَ: .فرٍف قَتى
َّػدكف فػي  ػذاب النػار كحػدى ش بػؿ ييعىػذَّبكفى بػالزمهريرش كبػَّنكاع مػف العػذاب سػكل في نع يـ ال نة؛ كذلؾ أفَّ أهؿ النػار ال ييخى

هانتػ  إيػاهـ. كاػذلؾ أهػؿ ال نػةش لهػـ سػكل ال نػة   ذاب النارش كبما هك أاَىظي منها اِّهاش كهك سخط اهلل  َيهـ كخسؤ  لهػـ كاص
َوَعػَد الماػُو اْلُمػْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمنػاِت َةناػاٍت َتْةػِري ِمػْف َتْحِتَيػا ا مػنهـش كهػك ًرضػكافي اهللش امػا قػاؿ: ما هك أابري منها كأ ؿم مكقعنػ

ػػؿي اهللي بػ[ِٕ التكبػة:]اأْلَْنيػاُر خاِلػػِديَف ِفييػا َوَمسػػاِكَف َطيَِّبػػًة ِفػي َةناػػاِت َعػػْدٍف َوِرْلػواٌف ِمػػَف الماػِو أكَبػػرُ     َػػيهـ ش كلهػػـ مػا يىتىفىضَّ
 الت كالنسػفي ََُٓالهػػَُٗٔ الت . كاختار  البيضػاكمََُْالسكل ثكاًب ال نةش مما ال يىٍعًرؼي ايٍنهى ي إال هكش فهك المرادي باالستثناء.

 .ََُٔالهػََُٕ
 

 مناقشة ىذا القوؿ:
 كا تيًرضى  َي  مف ك ك : شنكًقشى هذا اللكؿي        
ػ األوؿ: ػ َّ هػذا اللػكؿي لك ػبى أٍف ال يحوي ػدَّة السػمكات كاألرضش كاألخبػاري أنَّ  لك وى ؿى العػذابي بػالزمهرير إال بعػد انلضػاء مي

ؿي في اؿ يـك مرارنا. ذارى  الفخر الرازم  .ََُٕالالوحيحة دلٍَّت  َى أفَّ النلؿ مف النار إلى الزمهرير كبالعاس يحوي
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: ال ػػاءني   ػػرةه إالأفَّ أنػػكاعى العػػذاب  ػػيءه زا،ػػده  َػػى نفػػس الخَػػكدش كال ي ػػكزي اسػػتثناءي األاثػػ الثػػاني:  ر مػػف األقػػؿش امػػا ال ي ػػكزي
 .ََُٖال  ريفَ. ذار  ابف المظفر الرازم

 لنار.كلًاٍف ييٍمًافي أٍف ييتىعىلَّبى ردم ابًف المظفر هذا بَّفَّ المرادى باالستثناء الاىٍكفي في الزمهرير الخارج  ف معنى الخَكد في ا        
َىبى  َى دار ا الثالث:  َفِقَنا َعػَذاَب الناػاِر* َرباَنػا ِإناػَؾ َمػْف تُػْدِخْؿ الناػاَر َفَقػْد َأْخَزْيتَػوُ لعلاب؛ للكل  تعالى: أفَّ اسـى النار اى

ػػريا كالسبلًسػؿ كالزمهريػػرش لاػػاف [ُِٗ-ُُٗ آؿ  مػراف:] ـي النػار م ػػتمبلن  َػى أنػػكاع العػذابش االنػػار كالميٍهػؿ كالضَّ ش كلػك لػـػ ياػف اسػػ
ػػرؼ ال ػػرع ال ييتىبػػادىري إال داري  طَػػبي الكقايػػة  نهػػا مطَلنػػا ال العلػػابش ييٍغنًػػي  ػػف المػػذاكراتش كألنَّػػ  ًمػػٍف إطػػبلؽ اسػـػ الالنػػارَ فػػي  ي

نَّةَ ال ييٍفهىـي إال داري الثكاب اما أن  مف اسـ الال ى
 .ََُٗال

يف فيهػا إال أٍف ييٍنلىَيػكا إلػى رضػكاف أفَّ الذٍَّكؽى السَيـ كالطٍَّباى المستليـ يَّبىى أٍف ييلاؿ: إف الذيف سيًعديكا ففي ال نة خالد الرابع:
ا اا،فه في ال نة  . ََُُالاهللن كًرضكافي اهلل أيضن

العػذابش ش  َػى معنػى: إال مػا  ػاءى ربػؾ ممػا يزيػدهـ مػف زيػادُة العػذاب :وقريب مف ىذا القوِؿ القوُؿ بػأفا المسػتثن  ىػو       
دم  َي  بمثؿ ما ريدَّ  َى هذا اللكؿ .َُُُالذار  الز اج  التاسا. كييرى

 

 .فا ىذا اَّلستثناَء منسوخإالقوؿ العاشُر: 
ش قػاؿ:        ػًف السمػدِّمِّ فػرفَّ هػذ  ا.يػةى يػكـى نزلػت اػانكا يىٍطمىعيػكفى فػي الخػركجش  ِإَّل َمػا َشػاَء َربُّػؾَ . أخرج ابفي أبي حاتـ بسػند   ى

 .َُُِال.[ُٗٔ النساء:]َخاِلِديَف ِفيَيا أََبًدافىنىسىخىها قىٍكلي ي: }
قػاؿ: ف ػاءى بعػد ذلػؾ مػف م ػي،ة اهللش  َفَأماا الاِذيَف َشػُقواكقاؿ السيكطي: .كأخرجى أبك ال يخ  ف السمدِّمِّ في قكل :        

هاش فَّنزؿى اهللي بالمدينة:  ـْ فىنىسىخى ـْ َوََّل ِلَيْيػِدَيُي ـْ َيُكِف الماُو ِلَيْغِفَر َلُي إلػى آخػر  [ُٖٔ النسػاء:]َطِريًقػاِإفا الاِذيَف َكَفُروا َوَظَمُموا َل
ا.يػة قػاؿ: ف ػاءى بعػد  اَوَأماا الاِذيَف ُسػِعُدوا.يةش فذهبى الر اءي ألهؿ النار أٍف يىٍخري يكا منهاش كأك بى لهـ خَكدى األبد. كقكلي : 

هاش فػػَّنزؿ بالمدينػػة:  ػػاِلحَ ذلػػؾ مػػف م ػػي،ًة اهلل مػػا نىسىػػخى ـْ َةناػػاتٍ َوالاػػِذيَف آَمُنػػوا َوَعِممُػػوا الصا  :إلػػى قكلػػ  [ٕٓ النسػػاء:]اِت َسػػُنْدِخُمُي
 ِظالا َظِمياًل.َكدى األبد  . َُُّالش فَّك بى لهـ خي

 

 مناَقشة ىذا القوؿ:
ره فػي أوػكؿ الفلػ . ك         ال ييناقىشي هذا اللكؿي كييٍعتىرىضي  َي  بَّفَّ هذ  ا.يػات أخبػارش كاألخبػاري ال يػدخَيها النٍَّسػخش امػا هػك ميلىػرَّ

؛ ألنَّػػ  ظػػاهره فيػػ  التوػػري ي بتر  ٍمػػؿي لفػػًظ الالنسػػخَ فػػي هػػذا األثػػًر  َػػى اسػػتعماًؿ المتلػػدِّميفش كهػػك أٍف ييػػرادى بػػ  البيػػافي اخػػي ييٍمًاػػفي حى
 الزماف بيفى ا.يىة الناسخة كا.ية المنسكخةش فهك يلكؿ: ال... ف اءى بعدى ذلؾى مف م ي،ة اهلل... فَّنزؿى بالمدينةَ. 

 

 .فا اَّلستثناَء مف باب تعميـِ العباِد األدبَ إشر: القوُؿ الحادي ع
فليػؿ فيػ : إفَّ ذلػؾ  َػى طريػؽ االسػتثناء الػذم نىػدىبى ال ػرعي إلػى اسػتعمال   ِإَّلا ما شاَء َربُّؾَ قاؿ ابف  طية: .كأما قكلي :        

ـَ ِإْف شاءَ في اؿِّ ابلـش فهك  َى نحك قكل :  كهػذا االسػتثناءي استثناءه فػي كا ػبش  [ِٕ الفت :]الماُو آِمِنيفَ  َلتَْدُخُمفا اْلَمْسِةَد اْلَحرا
يِّدي هذا قكلي :  ٍاـً ال ٍَّرطش اَّن  قاؿ: إٍف  اءى اهللش فَيس ييحتاجي إلى أٍف ييكوىؼى بمتًَّوؿ كال بمنلًطاش كييؤى ْيػَر في حي ََ َعطاًء 

اَُُْال.َمْةُذوذٍ   .َُُٓال. كذار  ابف  زم أيضن
ـش كالفراء؛ اما قاؿ اللرطبي: . ف أبي  بيد قاؿ: تلدَّمىت  زيمةي الم ي،ة مف اهلل كهك قكؿي أب        ي  بيد اللاسـ بف سبلَّ

قىػاى لفػظي االسػتثناءش كالعىزيمػةي قػد تلػدَّمىت فػي الخَػكدش قػاؿ: كهػذا ًمثٍػؿي قكًلػ  تعػال ٍيف؛ فىكى ى: تعالى فػي خَػكد الفػريلىٍيف فػي الػدارى



 ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و9201/ ه1441، (4)، ع (11)اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ، مج 

 
ٗٔ 

 ـَ ِإْف شاَء الماُو آِمِنيفَ َلَتْدُخُمفا اْلَمْسِةَد ػاش فَػـ ييكً ػًب االسػتثناءي فػي المكًضػعىٍيًف [ِٕ الفت :]اْلَحرا ٍتمن َكنىػ  حى ـى أنَّهػـ يدخي ًَػ ش كقػد  ى
 .َُُٔالالفراء.ًخيارنا؛ إذ الم ي،ةي قد تلدَّمىٍت ي بالعزيمة في الخَكد في الداريفش كالدخكؿ في المس د الحراـ. كنحكي   ف 

 

 قوؿ:مناَقشة ىذا ال
 ناقشى هذا اللكؿى كردَّ ي ال كاانيم بلكل : .كيي ابي  ن  بَّنػ  خػركجه  ػف الظػاهرش كالت ػرياي الػكاردي فػي التلييػد بالم ػي،ة هػك       

 .َُُٕالبابه آخر بَفظو آخر لمعنى آخر.
ػا مػا نىػدىبى كمعنى قكؿ ال كااني هذا أفَّ األوؿى في االستثناء أٍف ييٍحمىؿى  َى باب ش كييفىسَّرى بم        ا يلتضيً  مف الداللة. كأمَّ

ش فػػرفَّ هػػذا أمػػره ت ػػريعيٌّ ال -سػػبحانى -إليػػ  ال ػػرعي مػػف األدب فػػي األمػػكر المسػػتلبىَىة بػػٍَّف ييػػٍذاىرى فيهػػا االسػػتثناءي بم ػػي،ًة المػػكلى 
. ثػـ -سػبحانى -ًوَىةى ل  بمكضكًع ا.يىتىٍيًف في سكرة الهكدَ؛ فرنهما تتحدَّثاًف  ف  َّفو مف  ؤكًف يـك الليامةش كًفٍعؿو مػف أفعاًلػ  

.يىتىٍيف؛ فػاألكؿي لفظيػ : الإٍف  ػاءى اهللَش إفَّ هناؾى فىٍرقنا بيفى الاستثناًء الم ي،ةَ الذم نيًدبى إلي  العبادش كاالستثناًء الكارًد في هاتىٍيًف ا
 كالثاني لفظي : الإال ما  اءى ربمؾَش كهذا الفىٍرؽي بيفى الٍَّفظىٍيًف ييكً بي الفىٍرؽى بيفى المىٍعنىيىٍيًف. 

 

 .فا اَّلستثناَء ِلَمْف ُيْؤِمُف مف الكفاار وِلَمْف َيْكُفُر مف المؤمنيفإالقوُؿ الثاني عشر: 
قػاؿ  ِإَّلا َما َشاَء الماػوُ قاؿ الكاحدم: .كقكلي  تعػالى:  َُُٗالكلعطاء َُُٖال-رضي اهلل  نهما-بى هذا اللكؿي البف  باس نيسً        

ػدِّقيكف النبػيَّ  ي ػب أٍف كمػا  ػاء بػ َش ك َػى هػذا اللػكؿ  ابف  باس: الاستثنى اهللي قكمنا قد سىبىؽى في ً ًٍَمً  أنهـ ييٍسًَميكف كييوى
ٍفَ. ياكفى الماَ بمعنى المى

 .ََُِال
. كقػػاؿ فػػي آيػػة الاألنعػػاـَ: .كتىلىػػاي المػػاَ  َػػى َُُِالقػػاؿ ابػػف  طيػػة: .كلمػػا اػػاف هػػؤالء ًوػػنفنا سػػااىٍت فػػي العبػػارة  ػػنهـ المػػاَ.       

ػٍف ييٍمًاػفي أٍف ييػٍؤمً  :أم [ُِٖ األنعػاـ:]ِإفا َرباػَؾ َحِكػيـٌ َعِمػيـٌ  :وفًة مىٍف يعًلؿش كيؤيػد هػذا التَّكيػؿى اتوػاؿي قكلػ  ًاػيـه فى مػنهـش ًبمى كالحى
ٍاـو كً ٍَـو بمكاقا األ ياء. ًَيـهَ وفتاًف مناسبتاًف لهذ  ا.ية؛ ألفَّ تخَيدى هؤالء الاىفىرىًة في النار ًفٍعؿه واًدره  ف حي  ى
 . َُِِال

       . سىفه  .َُِٓال بكرمكالنيسا َُِْال ش كهك اختيار ابف المظفر الرازمَُِّالك َّؽى  َي  أبك حياف بلكًل : .كىهيكى تىًٍَّكيؿه حى
 

 مناقشُة ىذ القوؿ:
 نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بَّاثرى مف ك  :       
ًعَىٍت بناءن  َى هذا اللكؿ حديثنا  ف الدنياش  األوؿ: أفَّ هذا اللكؿى في  خركجه  ف الظاهر؛ ألفَّ ا.يةى حديثه  ف ا.خرةش ك ي

.كفػي هػذا اللػكؿ بيٍعػده؛ ألفَّ هػذا خطػابه لَافَّػار يػكـى الليامػةش فايػؼى  اف:فا.خرةي ليست ملامنا لئليماف كال لَافر. قاؿ أبػك حيػ
ٍف آمىفى منهـ في الدنيا؟ ك ىٍرطي مف أيٍخًرجى باالستثناء اتِّحادي زماًن  كزماًف الميٍخرىًج من .  . َُِٔاليًو م االستثناءي فيمى

 .َُِٖاللهذا تعلَّبى ي السميفي الحَبيم بذلؾش اما ذارناش ك َُِٕاللانَّ  سىبىؽى أف استحسىنى   ندى آية الاألنعاـَ
ػٍفَ الماَ بمعنى أفَّ هذا التَّكيؿى يلتضي  عؿ الثاني: ش فيبعيػدي ا.لكسػيقػاؿ  ،المى : .كال يخفػى أفَّ اسػتعماؿ المػاَ لَعلػبلء قَيػؿه

ـى لَميستثنىى.  .َُِٗالذلؾش اما يبعيدي  يمكؿي ما تلدَّ
 

 .ُة الّساِبَقُة إل  النارفا المستثن  الزُّْمرَ إالقوُؿ الثالَث َعَشَر: 
َيكا قىٍبَىهيـٍ  ِإَّل َما َشاَء َربُّؾَ . هػَ:ّٗٗ قاؿ ابف أبي زمنيف الت        ـٍ ًبً  الًَّذيفى دىخى :  ؛يىٍعًني: مىا سىبىلىهي َوِسيَؽ الاػِذيَف قىاؿى

ٍمرى  [ُٕ الزمر:]كفُروا ِإَل  َةَيناـ زمًرا ؿي بىٍعدى الزم : زيٍمرىةه تىٍدخي  .ََُّالًة.قىاؿى
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 مناقشة ىذا القوؿ:
ش كبا تبػاًر هػذا العمػـك         ال ػامؿ نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بَّنَّ  ًخبلؼي ظػاهر ا.يػة؛ ألفَّ ظاهرىهػا يىلتضػي العيمػـك

ـي الدخكؿ في كقتو كاحد. ٍا  ل ميًا الايفَّارش ياكفي لهـ  ميعنا حي
 

 :املبحث الثاىٌ

 .ومياَقَشُتها َوَأماا الاِذيَف ُسِعُدوا: ُاألقىاُل يف االستثياء يف آي
 

َعَطػاًء  َوَأماا الاِذيَف ُسِعُدوا َفِفي اْلَةناِة َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمػِت الساػَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َمػا َشػاَء َربُّػؾَ قاؿ اهلل تعالى:        
ْيَر َمْةُذوذٍ  ََ[:هكد َُٖ]ؿي المفسريف في معنى االستثناء ش كاما تىعىدَّدىٍت أقكا َِإَّلا َما َشاَء َربُّؾ  في ا.ية السػابلةش فلػد تعػدَّدىٍت

اش كبىيَّنَّا ما في بعًضها مف تداخيؿش كذلؾ  َى النحك ا.تي:  ا في هذ  ا.يةش كقد استلوينا هذ  األقكاؿى أيضن  أيضن
 

ؿ:   .خموف النار قبؿ دخوِليـ الةناةفا المستْثَن  َأْىُؿ التوحيد الذيف يدإالقوُؿ األوا
ػا فػي الػذيف ييٍخرى ػكف         اؾ بف مزاحـ في قكل : الإال مػا  ػاءى ربمػؾَ قػاؿ: .كهػي أيضن أخرج ابف أبي حاتـ بسند   ف الضحَّ

َكف ال نَّػػة يلػػكؿ: الخالػػديف فػػي ال نػػة مادامػػت السػػماكات كاألرض إاٌل مػػا  ػػاءى ربمػػؾَش يلػػكؿ: إال مػػا  ماثػػكا فػػي مػػف النػػار فييػػٍدخى
ػا بسػند   ػف ملاتػؿ بػف حيػاف فػي قكلػ : َُُّالالنار حتػى أيٍدًخَػكا ال نػة. ػا الاػِذيَف ُسػِعُدوا َفِفػي اْلَةناػِة . كأخػرج أيضن َخاِلػِديَف َوَأما

كا منها. ِفيَيا قىاى االستثناءي  َى مف بىًليى في النار حتى ييٍخرى ي .كى
 .َُِّال

ػػػرى         ػػػ ي الطبػػػرم بعػػػد أف ذاى ش فلػػػاؿ: .كأكلػػػى األقػػػكاؿ فػػػي ذلػػػؾ  نػػػدم بالوػػػكابش اللػػػكؿي الػػػذم ذارتيػػػ   ػػػف االن  ػػػدةن أقػػػك كر َّحى
الضػػحَّاؾش كهػػك: الكأمػػا الػػذيف سيػػًعديكا ففػػي ال نػػة خالػػديف فيهػػا مػػا دامػػت السػػمكات كاألرض إال مػػا  ػػاءى ربمػػؾ مػػف قىػػٍدًر ميٍاػػًثهـ فػػي 

َ تك يهيهػا النارش مف ليديٍف دىخَيكها إلى أف أيدخَكا ال نَّةَ. كتاػكفي ا. يػةي معناهػا الخيوػكص؛ ألفَّ األ ػهرى مػف اػبلـ العػرب فػي الإالَّ
خػػراجي معنػػى مػػا بعػػدىها ممػػا قبَىهػػاش إال أٍف ياػػكفى معهػػا دىاللػػةه تػػديؿم  َػػى خػػبلؼ ذلػػؾ. كال داللػػة فػػي الاػػبلـ   إلػػى معنػػى االسػػتثناءش كاص

 .  َُّّالنى االستثناًء المفهـك في الابلـش فييكى َّ ى إلي .تدؿم  َى أف معناها ايري مع -أ ني في قكل : الإال ما  اءى ربمؾَ-
 

 مناقشة ىذا القوؿ:
ػا الػذيفى  ىػليكاَش كال ػكابي  ػف         نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بمثًؿ ما ا تيًرضى  َى اللكًؿ الملابًػًؿ لػ  فػي آيػة الفَّمَّ

َنا ي  ندى اللكًؿ  ؿَ في الالمبحث األكؿَ.هذ  اال تراضات اال كاب السابؽ الذم فوَّ  الاألكَّ
 

 .فا المستثَن  ىو زيادُة الخمودإالقوُؿ الثاني: 
ػػػدَّة دكاـ         َش مػػػف الزيػػػادة  َػػػى قػػػدر مي كهػػػك قػػػكؿه ذاػػػرى  الطبػػػرمم فلػػػاؿ: .كقػػػاؿ آخػػػركف: معنػػػى ذلػػػؾ: الإال مػػػا  ػػػاءى ربمػػػؾى

ػا الاػِذيَف ُسػِعُدوا    ف أبي سناف في قكلػ  تعػالى: السمكات كاألرضش قالكا: كذلؾ هك الخَكد فيها أبدنا.. ثـ أخرىجى بسندً  َوَأما
قػاؿ: .كم ػي،تي  خَػكديهـ فيهػاش ثػـ أىٍتبىعىهػا فلػاؿ:  َفِفي اْلَةناػِة َخاِلػِديَف ِفيَيػا َمػا َداَمػِت الساػَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َمػا َشػاَء َربُّػؾَ 

 ًْيرَ  َعَطاء  .َُّْال.َمْةُذوذٍ  ََ
 

 .فا ىذا استثناٌء َيْستثنيِو َوََّل يفعُموإالقوُؿ الثالث: 
 إلىكؿه ػػػأمرنا كا بنا بذات ش بؿ هك مكااالستثناء هاهنا: أفَّ دكامهـ فيما هـ في  مف النعيـش ليس قاؿ ابف اثير: .معنى        
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ػ َعَطػاًء  :... ك لَّػبى ذلػؾ بلكلػ  كف الػنَّفىسم ي،ة اهلل تعالىش فَ  المنَّةي  َيهـ دا،مناش كلهذا ييٍَهىميػكف التسػبي  كالتحميػد امػا ييٍَهىمي
ْيَر َمْةُذوذٍ  ََ ...ػتىـى لػ  بالػدكاـ  ؛أم: ايرى ملطكع ػاش أك لىٍبسنػاش أك  ػي،ناش بػؿ خى ل،بل يتكهـ متكهِّـ بعد ذار  الم ي،ةى أفَّ ثىَـّ انلطا ن

 :ى م ي،ت ش كأنػ  بعدلػ  كحامتػ   ػذَّبهـ؛ كلهػذا قػاؿك دـ االنلطاع. اما بىيَّفى هنا أف  ذاب أهؿ النار في النار دا،منا مردكده إل
 ُِإفا َرباَؾ َفعاػاٌؿ ِلَمػا ُيِريػد[:هػكد َُٕ]  ػا قىػاؿى ـْ ُيْسػأَُلوفَ  :اىمى ػا َيْفَعػُؿ َوُىػ اللَػكب كثبَّػت ش كهنػا طٌيػب [ِّ األنبيػاء:]ََّل ُيْسػَأُؿ َعما

ْيَر َمْةُذوذٍ الملوكد بلكل :  ََ  . َُّٓال.َعَطاًء 
 

 ذا القوؿ:مناقشة ى
هػذ  نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بمثًؿ ما ا تيًرضى  َى اللكًؿ الملاًبًؿ ل  في آية الفَّمَّا الذيفى  ىػليكاَش كال ػكابي  ػف        

َنا ي  ندى اللكًؿ الالثالثَ في الالمبحث األكؿَ.  اال تراضات اال كاب السابؽ الذم فوَّ
 

 .األعراؼ فا المستثَن  أصحابُ إالقوُؿ الرابع: 
ػا فػي طػرؼ أهػًؿ ... َوَأماا الاػِذيَف ُسػِعُدوا :كهك قكؿه ذارى ي السميف الحَبيم في سياؽ حديث   ف االستثناء في آيػة        ش فلػاؿ: .كأمَّ

َي  َيكا ال ىنَّةى ألكًَّؿ كهَةش كال خيِّديكا فيها خي .ال نة في كز أٍف ياكنكا هـ أك أوحابى األ راؼ؛ ألنهـ لـ يدخي َها أكَّالن كدى مىٍف دىخى
 .  َُّٔال

 

 مناقشة ىذا القوؿ:
فػػي  ييٍمًاػػفي أٍف يينػػاقىشى هػػذا اللػػكؿي بَّنَّػػ  ال يتػػَّتَّى حمَيػػ  إال  َػػى االسػػتثناء الػػكارد فػػي أهػػؿ ال نػػةش كالكاقػػاي أفَّ االسػػتثناءى كردى        

ػػؿى االسػػتثناءي  كبو كاحػػد؛ فػػبل بػػدَّ أٍف ييٍحمى ـي فػػي المكًضػػعىٍيًف  َػػى معننػػى كاحػػدو متسػػاكو أك ميتلابًػػؿش كال  ا.يىتىػػٍيًف بَفػػظو كاحػػدش كأسػَػ يسػػتلي
 التفريؽي في المعنى بينىهيما.

 

 .فا المستثَن  ىو ُمداُة ما بيف مبعثيـ إل  مصيرىـ في الةنةإالقوُؿ الخامس: 
نَّػة احتباسىػهـ كهك قكؿه ذارى ي الطبرمم بلكل : .كقالكا:  ا،زه في  ك  ه ثالثش كهك أٍف ياكف است        ثنى مف خَػكدهـ فػي ال ى

 نها ما بيف المكت كالبعثش كهك البرزخش إلى أف يويركا إلى ال نةش ثـ هػك خَػكد األبػد. يلػكؿ: فَػـ ييغىيَّبيػكا  ػف ال نػة إال 
 . َُّٕالبلدر إقامتهـ في البٍرزىخ.

 

 مناقشة ىذا القوؿ:
ػٍَنا فأماا الػذيَف َشػُقوا :ضى  َى اللكًؿ الملاًبًؿ ل  في آيةنكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بمثًؿ ما ا تيرً         ش كقػد فىوَّ

 ذلؾى  ندى اللكًؿ الالخامسَ في الالمبحث األكؿَ.
 

 .فا المستثن  وقت كونيـ في الدنيا قبؿ دخوؿ الةنةإ: القوُؿ السادس
 َ مػف الفػريلىٍيًف مػف تعميػرهـ فػي الػدنياِإَّلا مػا شػاَء َربُّػؾَ ف: الكهك قكؿه نىسىبى ي الثعَبيم إلى ابف ايسافش فلػاؿ: .كقػاؿ ابػفي ايسػا       

 .َُّٖالقبؿى مويرهـ إلى ال نة كالنار.
اش فلاؿ: . ا،زه أٍف ياكف دكاـ السمكات كاألرض بمعنى األبدش  َى مػا تعػرؼ العػرب كتسػتعمؿش         كذار  الطبرمم أيضن

ؿ النار قػد اػانكا فػي كقػت مػف أكقػاًت دكاـ السػمكات كاألرض فػي الػدنياش ألفَّ أهؿ ال نة كأه ؛كتستثني الم ي،ةى مف داكمها
 ال في ال نةش فاَّن  قاؿ: خالديف في ال نةش كخالديف في النارش دكاـى السماء كاألرضش إال ما  اء ربمؾ مف تعميرهـ فػي الػدنيا

 .َُّٗالقبؿى ذلؾ.
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 مناقشة ىذا القوؿ:
ػٍَنا فأماا الػذيَف َشػُقوا :مثًؿ ما ا تيًرضى  َى اللكًؿ الملاًبًؿ ل  في آيةنكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  ب        ش كقػد فىوَّ

 ذلؾى  ندى اللكًؿ الالسادسَ في الالمبحث األكؿَ.
 

( عم  معن  )الكاؼ(إالقوُؿ السابع:   .ّف اَّلستثناَء َيِصحُّ ِبَحْمِؿ )إَّلا
 َوَّل تَْنِكُحػواى الإال ما  اءى ربمؾَ: اما  اءى ربمؾش كمىثََّيكا لػ  بلكًلػ  تعػالى: كهك قكؿه ذارى ي بعضي المفسريفش كهك أفَّ معن       

ـْ ِمَف النِّساِء ِإَّلا ما َقْد َسَمؼَ   .ََُْالش قاليكا: معنا ي: اما سىَىؼ[ِِ النساء:]ما َنَكَح آباُؤُك
 

 مناقشة ىذا القوؿ: 
ٍمؿى         ا ميخالىفىةه لَظاهر ك ػدكؿه  نػ ش كقػد ردَّ ال ػكاانيم  نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بَّفَّ حى اَمًة الإالَ  َى الالااؼَ أيضن

 .َُُْالحمؿى الإالَ  َى الالكاكَ أك الالااؼَ بَّنَّ  إخراجه لحرؼ االستثناء  ف معنا  إلى معنى يخاًلفي  كيناًقضي  بغير دليؿ
 

 .فا المستثَن  أنواٌع مف الناعيـإالقوُؿ الثامف: 
ش كيدؿم  َيػ  قا        يػَر َعطػاًء } -كالَّػ  أ َػـ-ؿ الز اج: .كاذلؾ ألهؿ ال نة نعيـي ما ذيار كلهـ ما لـ ييٍذاىٍر ممَّا  اءى ربمؾى ََ
 .َُِْال{ أم ايرى ملطكع.َمْةُذوذٍ 
ا اختياري الزمخ رم الذم قاؿ: .كاذلؾ أهؿي ال نة لهـ سكل ال نة ما هك أابػري منهػا كأ ػؿم مكقعنػ        ا مػنهـش كهػك كهك أيضن

 ِفػي َوَعػَد الماػُو اْلُمػْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمنػاِت َةناػاٍت َتْةػِري ِمػْف َتْحِتَيػا اأْلَْنيػاُر خاِلػِديَف ِفييػا َوَمسػاِكَف َطيَِّبػةً رضكافي اهللش اما قػاؿ: 
فهػك سػكل ثػكاب ال نػة ممػا ال يعػرؼ انهػ  إال هػكش  كلهـػ مػا يتفضػؿ اهلل بػ   َػيهـ [ِٕ التكبػة:]َةنااِت َعْدٍف َوِرْلواٌف ِمػَف الماػِو أَْكَبػرُ 

ْيَر َمْةُذوذٍ المراد باالستثناء. كالدليؿ  َي  قكل :  ََ  .َُّْال.َعطاًء 
كقػػد ذاػػرى ي الفخػػري الػػرازمش فلػػاؿ: وقريػػٌب مػػف ىػػذا القػػوِؿ القػػوُؿ بػػأفا المسػػتثَن  الػػدرةاُت الرفيعػػُة التػػي َّل يعمميػػا إَّل اهلل،        

لبعضػهـ أف اب السعداء ي ب حمَي   َػى أحػد الك ػك  المػذاكرة فيمػا تلػدَّـش كهاهنػا ك ػ ه آخػر كهػك أنػ  ربمػا اتفػؽ .االستثناءي في ب
لى المنازؿ الرفيعة التي ال يعَمها إال اهللي تعالى. ييٍرفىاى مف ال نة إلى العرشش كاص
 . َُْْال

 

 مناقشة ىذا القوؿ:
ٍَنا ذلؾى  نكًقشى هذا اللكؿي كا تيًرضى  َي  بمثًؿ ما          ا الذيفى  ىليكاَش كقد فىوَّ ا تيًرضى  َى اللكًؿ الملاًبًؿ ل  في آية الفَّمَّ

  ندى اللكًؿ الالتاساَ في الالمبحث األكؿَ.
 

 :املبحث الثالث

 .الرتجًُح بنَي هذه األقىال

 

مػا نػرا ي أقػربى إلػى اللىبػكؿ كالرمٍ حػافش بعد أف استعرضنا أقكاؿى المفسريف في االسػتثناء فػي آيىتىػٍي الهػكدَش نخَيػصي إلػى تبيػاًف        
ػػ  فػػي تفسػػير  الإال مػػا  ػػاءى كقػػد تا َّػػؼى لنػػا مػػف خػػبلؿ دراسػػة تَػػؾى األقػػكاؿ المختَفػػة أفَّ هنػػاؾى أاثػػرى مػػف قػػكؿو ييٍمًاػػفي قبكليػػ  كتر يحي

تىٍيًف. كنكًردي فيما يَّتي األقكاؿى التي نراها محتىًمَىةن لَرم  َ في ا.يتىٍيًف الاريمى  حاف:ربمؾى
 

 .أواًَّل: أفا ىذا استثناٌء َيْستثنيِو َوََّل يفعُمو
 كحديثناشش كلذلؾ ذهبى إلي  فريؽه مف المفسريفى قديمنا مف اللىبكؿش كقدري  المعلكؿي مف الر حافكهذا اللكؿي ل  حظم  المكفكري         
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ـى معنا في الالمبحث األكؿَش كمف هؤالًء أبك السعكد الذم ماؿى إلػ ػ ش فلػاؿ: .اما تلدَّ  ِإَّلا َمػا َشػاء َربُّػؾَ ى هػذا اللػكؿ كقدَّمى
َوََّل َتنِكُحوْا ش كقكًلػ : [ٔٓ الدخاف:]ََّل َيُذوُقوَف ِفيَيا الموت ِإَّلا الموتة األول استثناءه مف الخَكد  َى طريلة قكل  تعالى: 
ِـّ اْلِخَيػاطِ ًل  تعالى: ش كقك [ِِ النساء:]َما َنَكَح آباؤكـ ّمَف النساء ِإَّلا َما َقْد َسَمؼَ  ََ اْلَةَمػُؿ ِفػي َسػ  [َْ األ ػراؼ:]َحتاٰ  َيِمػ

أنهػـ  :اير أفَّ استحالةى األمكًر المذاكرًة معَكمةه بحاػـ العلػًؿش كاسػتحالةى تعٌَػؽ الم ػي،ًة بعػدـ الخَػكًد معَكمػةه بحاػـ النلػؿ يعنػي
ذ ال إماػاف لتَػؾ الم ػي،ًة كال لزمانهػا مستلٌركف في النار في  ميا األزمنًة إال في زماف م ي،ًة اهلل  تعػالى لعػدـ قػراًرهـ فيهػا؛ كاص

ـي مػف اػكف اسػتحالًة تعَمػؽ  بحاـ النوكًص اللاطعة المكً بًة لَخَكدش فبل إماافى النتهاء مدًَّة قراًرهـ فيهػاش كلػدفا مػا  سػى ييتػكهَّ
أنػ  فػي تخَيػد األ ػلياًء  :يعنػي َرباػَؾ َفعاػاٌؿ ّلَمػا ُيِريػدُ  ِإفا م ي،ة اهلل تعالى بعدـ الخَكد بطريؽ الك كًب  َى اهلل تعالى قاؿ: 

حامتًػ ش الدا يػًة إلػى في النار بحيث يستحيؿ كقكعي خبلًفً  فىعَّاؿه بمكً ب إرادت ش قػاضو بملتضػى م ػي،ًت ش ال اريػة  َػى سىػنىًف 
 .َُْٓالترتيب األىٍ ًزيىًة  َى أفعاؿ العباًد.

ػػا ابػفي المظفػػر الػرازمش الػذم قػػاؿ: .كاأل ػبى ي أف ياػػكف هػذا اسػتثناءن ايػػرى كاقػا؛ بػػؿ كمػاؿى إلػى تػػر يً  هػذا ال        لػكؿ أيضن
 . َُْٔال ادةي العرب أف يستثنكا في الابلـ تَّدمبناش كلـ يىٍلًوديكا ب  حليلةى اإلخراج. كاهلل أ َـ.

ػا البلػػا يم بلكلػ : .كقػد  ػػرل النػاسي فػي هػػذا االسػتثناء  َػى        ػ ي أيضن حى ظػػاهر ش ثػـ أطػالكا االخػػتبلؼى فػي تعيػيف المػػدَّة  كر َّ
ش كاإليمػػافى ميكً ػػبه  -كاهلل أ َػػـ-المسػػتثناةش كالػػذم ظىهىػػرى لػػي  رى ال ػػـز بػػالخَكد فػػي الػػداريفش كأفَّ ال ػػرؾ ال ييٍغفىػػري أنػػ  لمػػا تاػػرَّ

ػؿي اللطػاي فػي مثػؿ قكلػ : لَ نَّةش فااف ربَّما ظيفَّ أن  ال ييٍمًاػفي ايػري ذلػؾ امػا ظىنَّػ ي المعتزلػةش ال سػيِّما إذ ِإفا الماػَو َّل َيْغِفػُر ا تيؤىمَّ
 ػاءى هػذا االسػتثناءي  [ْٖ النسػاء:]َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشػاءُ ما تلييد اير  بالم ي،ة في قكل :  [ْٖ النساء:]َأْف ُيْشَرَؾ ِبوِ 

ـى اللػكؿى فيػ ش لانػ  ال يلػاي ايػري ميٍعًَمنا أفَّ األمرى في  إلى اهلل تعالى اغير  مػف األمػكر ػزى ٍف  ى ش لػ  أف يفعػؿ فػي اِّهػا مػا ي ػاءش كاص
اـ مػػا أىٍخبىػػرى بػػ ش كهػػذا امػػا تلػػكؿ: الاسػػايٍف هػػذ  الػػدارى  يٍمػػرىؾى إاٌل مػػا  ػػاءى زيػػدهَش كقػػد ال ي ػػاءي زيػػده  ػػي،نا. فامػػا أفَّ التعَيػػؽ بػػدك 

ي ػاءي اهللي قىٍطػاى الخَػكد ألحػدو مػف الفػريلىٍيًفش كسىػٍكقي ي هاػذا أدىؿم  َػى  السماكات كاألرض ايري مػراًد الظػاهرش اػذلؾ االسػتثناءي؛ ال
 .َُْٕالاللدرةش كأ ظـي في تلَيد الًمنَّة.

َ ا.لكسيكقاؿ         : .كاألك ى ي أف يلاؿ: إفَّ االستثناءى في المكضعىٍيًف مبنيٌّ  َى الفرض كالتلػدير؛ فمعنػى الإال مػا  ػاءى ربمػؾى
هـ مػف النػار أك ال نػة فػي زمػافش لاػاف مسػتثننى مػف ميػدَّة خَػكدهـش لاػفَّ ذلػؾ ال يلػا؛  لك فيًرضى أفَّ  :أم الٌَ  تعالى  اءى إخػرا ى

لداللػة اللكاطػػا  َػى  ػػدـ كقك ػ ... كلعػػؿَّ الناتػةى فػػي هػذا االسػػتثناء  َػػى مػا قيػػؿ إر ػادي العبػػاد إلػى تفػػكيض األمػكر إليػػ   ػػؿَّ 
ـي مػا يريػدش ال حػؽَّ ألحػد  َيػ ش كال يىً ػبي  َيػ  - ؿَّ ك بل-  َّني ش كاص بلميهـ بَّنها منكطة بم ي،ت   ػيءش ش يفعؿي مػا ي ػاءش كيحايػ

 .َُْٖال.[َُٕ هكد:]ِإفا َرباَؾ َفعااٌؿ ِلما ُيِريدُ اما قاؿ تبارؾ كتعالى: 
: ما معنى االستثناء بالم ي،ةش كقد ثبتى خَكدي أهؿ الدارىٍيف فيهما         مػف ايػر اسػتثناء؟ فػال كاب: مػا كقاؿ اللاسمي: .فرف قَتى

ش يعنػػي أفَّ االسػػتثناء بالم ػػي،ة قػػد [ُٖٖ األ ػػراؼ:]ُقػػْؿ َّل َأْمِمػػُؾ ِلَنْفِسػػي َنْفعػػًا َوَّل َلػػراا ِإَّلا مػػا شػػاَء الماػػوُ قػػدَّمنا  فػػي قكلػػ  تعػػالى: 
أفَّ هػذ  األمػكرى الثابتػة الدا،مػة إنمػا اانػت  استيٍعًمؿى في أسَكب اللرآفش لَداللة  َى الثبكت كاالستمرار. كالناتػةي فػي االسػتثناء بيػافي 

.  .َُْٗالاذلؾ بم ي،ة اهلل تعالىش ال بطبيعتها في نفسهاش كلك  اء تعالى أٍف ييغىيِّرىها لفىعىؿى
يػة كقد  عؿى ابفي  ا كر هذا الك  ى في تَّكيؿ االستثناء مف باب الالًانايةَش كتَّايًد ال ػيء بمػا ييٍ ػًب ي ًضػدَّ ش فلػاؿى  نػد آ       

ـْ َخاِلػػِديَف ِفيَيػػا ِإَّلا َمػػا َشػػاَء الماػػوُ الاألنعػػاـَ:  ًعػػؿى قكليػػ : الخالػػديفَ مػػف  مَػػة المىليػػكؿ فػػي [ُِٖ األنعػػاـ:]َقػػاَؿ الناػػاُر َمثْػػَواُك ذا  ي : .كاص
ػدي  نمػا هػك ًانايػةش ييٍلوى دي ب  إخراجي أكقػاتو كال حالػةوش كاص قىػدَّرى ي اهللي منػ  أفَّ هػذا الخَػكدى  الح رش ااف تَّكيؿي ا.ية: أفَّ االستثناءى ال ييٍلوى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِإَّلا َما َشاَء َربُّؾَ يف آيــيت هىد  ءأقىال املفسزيً يف معيِ االستثيا
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ػدي هػذا بػَّ فَّ اهلل تعالىش مختارنا ال ميٍاًر ى ل   َي ش إظهارنا لتماـ اللدرة كمحض اإلرادةش اَّن  يلكؿ: لػك ً ػٍ،تي ألبطٍَػتي ذلػؾ. كقػد ييٍعضى
ػػا الاػػِذيَف َشػػُقوا َفِفػػي الناػػاِر لَ ذاػػرى نظيػػرى  فػػي نعػػيـ أهػػؿ ال نَّػػة فػػي قكلػػ :  ـْ ِفيَيػػا َزِفيػػٌر َوَشػػِييٌؽ َفَأما َخاِلػػِديَف ِفيَيػػا َمػػا َداَمػػِت  *ُيػػ

ػا الاػِذيَف ُسػِعُدوا َفِفػي اْلَةناػِة َخاِلػِديَف ِفيَيػا َمػا َداَمػِت الساػَماَواُت  *الساَماَواُت َواأْلَْرُض ِإَّلا َما َشاَء َربَُّؾ ِإفا َرباَؾ َفعااٌؿ ِلَمػا ُيِريػُد  َوَأما
ْيػَر َمْةػُذوذٍ َواأْلَْرُض إِ  ََ فػي  لػاب أهػؿ  ِإَّلا َمػا َشػاَء َربُّػؾَ ش فػانظر ايػؼ  ىلَّػبى قكلػ : [َُٖ-َُٔ هػكد:]َّلا َما َشاَء َربَُّؾ َعَطػاًء 

ْيػػَر فػػي نعػيـ أهػؿ السػػعادة بلكلػ :  ِإَّلا َمػػا َشػاَء َربُّػػؾَ ش كايػؼ  ىلَّػػبى قكلػ : ِإفا َرباػػَؾ َفعاػػاٌؿ ِلَمػا ُيِريػػدُ ال ػلاكة بلكلػ :  ََ َعَطػػاًء 
ْيَر َمْةُذوذٍ ش فَّىٍبطىؿى ظاهرى االستثناء بلكل : َمْةُذوذٍ  ََ ش فهػذا معنػى الانايػة باالسػتثناءش ثـػ الموػيري بعػد ذلػؾ إلػى األدلَّػًة َعَطاًء 

 .ََُٓال  ًضدَّ .الدالًَّة  َى أفَّ خَكدى الم رايف ايري مخوكص بزمف كال بحاؿ. كياكف هذا االستثناءي مف تَّايد ال يء بما ييٍ بً 
تىيٍ         ػػرَّ رى هػذا االسػػتثناءي فػػي ا.يىتىػػٍيًف مى ػػكَّزى أاثػػرى مػف ك ػػ وش فلػػاؿ: .كقػػد تىاىػػرَّ ف؛ كلاػفَّ ابػػفى  ا ػػكر  نػػد تفسػير آيىتىػػٍي الهػػكدَ  ى

ؿي منهما ػٍف ييعىػذَّبي ثػـ ييٍعفىػ :فَّمَّا األكَّ ػدَّةش فمػنهـ مى ى  نػ ش مثػؿي أهػًؿ المعاوػي مػف فالملوكدي أفَّ أهؿى النار مراًتبي في طيػكًؿ المي
ديف... كأمَّا االستثناءي الثاني الكاقاي فػي  انًػًب الالػذيفى سيػًعديكاَ أٍف ييػرادى: إال مػا  ػاءى ربمػؾى فػي  :فيىٍحتىًمػؿي مىعنىيىػٍيف: أحػديهما :الميكىحِّ

ًؿ أىزمنًة الليامةش كهي المدَّةي التي يدخيؿي فيهػا  يوػاةي المػؤمنيف ايػري التػا،بيفى  فػي العػذاب إلػى أٍف يعفيػكى اهللي  ػنهـ... كيحتىًمػؿي  أكَّ
ل ا  َى اهللش بؿ هك مىٍظهىره مف مظاًهر الفضؿ كالرحمة. دى من  التحذيري مف تىكىهمـً استحلاًؽ أحدو ذلؾى النعيـى حى  .َُُٓالأٍف ييٍلوى

 

 .فا الُمْسَتْثَن  في اآلَيَتْيِف ىـ أىُؿ التوحيدإثانًيا: 
ػديفى  كهذا اللكؿي         ا ل  كىٍ هي  مف الرم حاف؛ فػرفَّ المسػتلرَّ فػي  ليػدة أهػؿ السػنة كال ما ػة أفَّ أهػؿى الابػا،ر مػف الميكىحِّ أيضن

َّدكفى في النارش بؿ يخر كفى بتكحيًدهـ كلك بعدى حيفش كلذلؾ يوػ م أٍف ياػكفى االسػتثناءي هنػا ألهػًؿ الػذنكًب مػف المسػَميفى  ال ييخى
لى  ػكا منهػا إلػى ال نَّػة. فاَّنَّػ  هيػـ رحمػةي اهلل تعػالىش ك ػفا ةي رسػكًل  في النارش حتػى تىٍَحى قػاؿ: خالػديفى فػي  -سػبحانى -ش فييٍخرى ي

النار ما دامت السماكات كاألرض إال ما  اءى ربمؾى مف إخراًج الميٍذًنبيفى مف المسَميف إلى ال نَّةش كخالديفى في ال نػة مػا دامىػت 
 .َُِٓالربمؾى مف إدخاًؿ الميٍذًنبيفى النارى ميدَّةن مف الميدىدش ثـ يويركفى إلى ال نَّة السماكاتي كاألرض إال ما  اءى 

ٍمًؿ االستثناء  َى هذا الذم  ػاءت بػ  األدلَّػةي الوػحيحةي الاثيػرةيش امػا ذىهىػبى إلػى ذلػؾ         قاؿ ال كااني: .كأمم ماناو مف حى
ػة؟  ... كأمم  كقاؿ ب   مهكري العَماء مف السَؼ كالخَؼ؟ ماناو مف حمؿ االستثناء في المكضعىٍيًف  َػى العيوػاة مػف هػذ  األيمَّ

ػػؿي  ػًة مػػف النػػارش كاالسػتثناءي الثػػاني ييٍحمى ؿي يحمػػؿ  َػى معنػػى: إال مػػا  ػاءى ربمػػؾى مػف خػػركج العيوػػاة مػف هػػذ  األيمَّ فاالسػتثناء األكَّ
ًر خَػكدهـ إليهػا ملػدارى المػدًَّة  َى معنى: إال ما  اءى ربمؾى مف  دـ خَكدهـ في ال نة اما ييٍخَي  التػي لىًبثيػكا دي ايػرهـ؛ كذلػؾ لتػَّخم

 .َُّٓالفيها في النار.
 

 .ثالثًا: التوقُُّؼ في دَّللة ىذا اَّلستثناء َوَوْكُؿ الِعْمـِ إل  اهلل تعال 
ـي بتثًنيىًت  ]أم-رحم  اهلل-كهذا قكؿه منسكبه إلى قتادة          قىعىٍت ب استثنا :ش الذم قاؿ: .اهللي أ َى  . َُْٓال.ً، [  َى ما كى
ٍف نيًسبى إلي ش فلاؿ: .كاألحسفي  ندم في االستثنا،يًف قكؿي قتادة: الكاهللي           ش كأثنىى  َى مى ى هذا اللكؿى اإلي يم كقد ارتضى

ـي بثيٍنيا يَش ا ترىؼى  ـى  َى اهلل تعالى. أ َ بالعىٍ ًز  ف الفىٍهـش كأحاؿ الًعٍَ
 .َُٓٓال

ا واحبي التفسير المنارَش فلاؿ  ند آية الاألنعاـَ: كقد اتَّ ى         ـْ َخاِلػِديَف ِفيَيػا ِإَّلا  ى هذا االت ا ى أيضن َقػاَؿ الناػاُر َمثْػَواُك
: .كالخَػكدي: الميٍاػثي الثابػتي الطكيػؿ ايػري المؤقَّػتش اميٍاػث أهػؿ الػكطف فػي بيػكتهـ الممَكاػة لهػـ [ُِٖ األنعاـ:]َما َشاَء الماوُ 

ثٍػػكيكف فيهػػا ثىػػكاء خَػػكد أك ميلىػػدِّريف الخَػػكد مػػكطِّنيف أنفسىػػاـ  َيػػ ش إال مػػا  ػػاء اهلل تعػػالى ممػػا يخػػالؼي ذلػػؾ؛ فاػػؿم تى  :فيػػ ش أم



 ميصىر أبى سييه وخلىد احلىارٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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؛  ػ   ػػناـ أك  ػف بعضػاـ فىعىػػؿى  ػيء بم ػي،ت ش كهػذا ال ػػزاءي يلػا باختيػار ؛ فهػك ميلىيَّػػده بهػاش فػرف  ػػاء أف يرفعػ  اَّػ  أك بعضى
تتعَّؽى ب  قدرتي  الاامَةش كسَطاني  األ َى. كلاف هػؿ ي ػاءي  ػي،نا مػف ذلػؾ أـ ال؟ ذلػؾ ممػا  ألفَّ م ي،ت  نافذة في اؿ  يء

ـي كالحامػةش كقػد بىػيَّفى  -سبحانى -يعَىمي ي هك  نمػا تتعَّػؽي اإلرادةي بمػا يلتضػي  العَػ حىؽَّ العَـ كحػدى ش كال يعَىميػ  ايػري  إال بر بلمػ . كاص
حاػيـه فيمػا تتعَػؽ بػ  م ػي،تي  مػف  ػزا،هـ المنوػكص  َيػ  فػي اتابػ ش  َػيـه بمػا يسػتًحلم   :أم َعِمػيـٌ  ِإفا َرباَؾ َحِكيـٌ ذلؾ بلكل : 

نمػا  ـى مػػف اػؿٌّ مػػف الفػريليف. كفػػي هػػذا االسػتثناء مدلكليػػ  كتَّكيَيػػ  كاايتيػ ش كالب ػػري ال يحيطػكفى ب ػػيء مػػف  ًَمػ  إال بمػػا  ػػاء. كاص تاَّػػ
ؿ لآليات الكاردة في ال زاء كال مػا بينهػا؛ لَ ػـز بػَّفَّ االخػتبلؼ كالتعػارض فػي تاَّـى في االستثناء هنا كفي سكرة اله كدَ بالتَّكم

َى  ؿي مػا كىرىدى فػي األحاديػث الميبىيِّنىػة لمػا أنزلػ  تعػالىش كمنهػا أحاديػثي سىػٍبًؽ الرحمػة كاى ًبهػا  َػى اتاب اهلل تعالى ميحػاؿ. كاػذا ييتىػَّىكَّ
ا مػا كرد فػي التفسػير المػَّثكر فػي االسػتثناء هنػا فييؤىيِّػدي مػا  ىرىٍينػا  َيػ  مػف تفػكيض األمػر الغضبش كسػعًتها لاػؿ  ػيءش ك مكًمهػا. أمػ

. ٍاـً  َى م ي،ًت  في هذا األمر الغىٍيًبيِّ  .َُٔٓالفي  إلى اهلل تعالىش ك دـً الحي
 

 .اخلامتُ
َيَىتىػػٍيًفشفػػي ختػػاـً هػػذا التَّطػػكاؼ الرا،ػػًؽ ال ميػػؿ فػػي رحػػاب التفسػػيرش كريػػاض المفسِّػػريفش ك          تػػدبمًر الاتػػاب العزيػػز فػػي آيىتىػػٍيًف منػػ   ى

ؿي إليها:  يخَيصي الباحثاًف إلى تس يًؿ أهِـّ النتا،  التي تَـّ التكوم
ك دى الباحثاًف مف ايتيًب التفسير  مكمنا  نايػةن فا،لػةن بتبيػاًف معنػى االسػتثناء فػي آيىتىػٍي الهػكدَش مػف خػبلؿ سىػٍرًد ا.راًء  -ُ

فٍ   اافى بعضي المفسِّريفى أاثرى استيعابنا لؤلقكاؿ الكاردة مف اير . المتعدِّدةش كاص
لـ ييٍعفى اثيره مف المفسِّريفى بالتر ي  بيفى هذ  األقكاؿش بؿ ااتىفىى أاَبيهـ بعىرًضهاش أك نىٍلًؿ تر يً  اير . كلافَّ بعضى  -ِ

يراًد اال تراضاًت  َيهاش ثـ الكوػكؿً المفسِّريفى اافى طكيؿى النَّفىس في استعراًض ما انتىهى إلي  مف أقكاؿش ك   مناق ًتهاش كاص
 إلى ما يرا ي اللكؿى الرا  .

ػا آيػةي الكأ -ّ ش بعدى دىٍمً  األقكاًؿ المتداخَػة. كأمَّ ا الذيفى  ىليكاَ ثبلثةى   رى قكالن ٍينا في معنى االستثناء في آية الفَّمَّ ػا أىٍحوى مَّ
ٍينا في معنى االستثناء   فيها ثمانيةى أقكاؿش بعدى دىٍمً  األقكاؿ المتداخَة.الذيف سيًعديكاَ فلد أىٍحوى

 تبيَّفى لنا مف خبلؿ الدراسة التفسيريَّة لهذ  األقكاؿ المختَفة أفَّ اثيرنا منها ال يرقىى إلػى در ػة اللىبػكؿش فضػبلن  ػف الرم حػاف؛ -ْ
ؿه في ثنايا البحث.  ألسبابو تختًَؼي مف قكؿو .خر اما هك ميفىوَّ

ؿ دراسة تَؾى األقكاؿ المختَفة أفَّ هناؾى أاثرى مف قكؿو ييٍمًافي قبكلي  كتر يحي  فػي تفسػير الإال مػا  ػاءى تا َّؼى لنا مف خبل -ٓ
ٍزـً كاللطًا في ذلؾ. َ في ا.يتىٍيًف الاريمىتىٍيًفش كأفَّ هذا التر ي ى مبنا ي  َى الظفِّ كاال تهاد؛ إذ ال سبيؿى إلى ال ى  ربمؾى

ػدي بػ   أقكل األقكاًؿ ريٍ حاننا _في -ٔ نظر الباحثىٍيف_ هك أفَّ هذا االسػتثناءى فػي ا.يىتىػٍيفى إنَّمػا هػك اسػتثناءه ايػري كاقػاش ييٍلوى
َكدنا ذاتي ػاش بػ َكدى أهًؿ الناًر في النار كأهًؿ ال نَّة في ال نَّة ليس خي ؿ هػك التنبي ي  َى أفَّ األمرى ايَّ  هلًل تعالىش كأفَّ خي

ى الم ي،ًة اإل  لهيَّةش كلك  اءى اهللي أٍف ييغىيِّرىها لىفىعىؿ؛ فَى ي الليدرةي النافذةش كالًحٍامىةي البالغة.حاوؿه بميٍلتىضى
كمػػف األقػػكاؿ المحتىًمَىػػًة لَلىبػػكؿ كالرم حػػاف أفَّ الميٍسػػتىثنىى فػػي ا.يىتىػػٍيًف هػػـ أىٍهػػؿي التكحيػػد؛ فػػرفَّ المسػػتلرَّ فػػي  ليػػدة أهػػؿ  -ٕ

َّدكفى في النارش بؿ ييٍخرى كفى بتكحيًدهـ كلك بعػدى حػيف. كقػد قػاؿى السنة كال ما ة أفَّ أهؿى الابا،ر مف ال ديفى ال ييخى ميكىحِّ
 بهذا اللكؿ  دده افيره مف المفسريف.

ٍاؿي الًعٍَـً إلى اهلل تعالىش كهك ق -ٖ ا التكقمؼي في داللة هذا االستثناء كىكى  كؿه ػػػػكمف األقكاؿ المحتىًمَىًة لَلىبكؿ كالرم حاف أيضن
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ػٍركى فػي ذلػؾش فلػد دىرىجى سػادتينا المفسِّػركفى  َػى التكقمػًؼ -رحم  اهلل-إلى القتادةَ منسكبه  ش كارتضا ي بعضي المفسِّػريفش كال اى
 .في داللًة بعًض ا.ياتش التي ت تىً ري فيها األذهافش كتختىًَؼي فيها األفهاـش كردِّ العَـ في حليلًة معناها إلى المكلى 

أ َى كأ َـ كأحاىـش كالحمدي هلًل الذم بنعمت  تتـم الوالحاتش كوَّى اهللي  َى سيدنا محمد ك َى آًل   هذا كاهللي تعالى       
 كوحًب  كسَّـ.

 

 .اهلىامش
                                                 

روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع هػَش َُِٕ الت ش  هاب الديف محمكد بف  بد اهلل الحسينيا.لكسيَ ينظر: ُال
 .ّّٗ/ٔقش ُُْٓش تحليؽ:  َي  بد البارم  طيةش دار الاتب العَمية ػ بيركتش المثاني

هػَش ِٕٗالت َ ينظر: ودر الديف محمد بف  بلء الديف  ٌَي بف محمد ابف أبي العز الحنفيش األذر ي الوالحي الدم لي ِال
 .ٗٗص ش ما كدراسة:  ايا بف  بد  بف  ايا األسمرمش م َة ال امعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة شتفسير ابف أبي العز

ش مؤسسة التحرير والتنوير شهػَُّّٗالت َ ينظر: ابف  ا كرش محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف  ا كر التكنسي ّال
 .ْٓ/ٕش ـَََِهػ/َُِْش َُالطلبنافش  –التاريخ العربيش بيركت 

ش تحليؽ: أسعد تفسير القرآف العظيـهػَش ِّٕالت َ ينظر: ابف أبي حاتـش أبك محمد  بد الرحمف بف محمد التميميش الرازم ْال
 .َِٖٔ/ٔ شهػُُْٗ شَّالطالممَاة العربية السعكديةش  -محمد الطيبش ماتبة نزار موطفى الباز 

بف اش تحليؽ: ابف  بد الملوكد النكت والعيوفهػَش َْٓ التَ ينظر: الماكردمش أبك الحسف  َي بف محمد البورم البغدادم ٓال
 .َٔٓ/ ِ شبيركت ش بد الرحيـش دار الاتب العَمية

ش تحليؽ: أحمد محمد  اارش ةامع البياف في تأويؿ القرآفهػَش َُّالت َ ينظر: الطبرمش أبك  عفر محمد بف  رير ا.مَي ٔال
 .ّْٖ -ِْٖ/ُٓ شـ َََِ/هػَُِْش َُالطبيركتش  شمؤسسة الرسالة

 شَُالطبيركتش  شش دار الاتب العَميةتفسير الثوريهػَش ُُٔالت َ ينظر: الثكرمش أبك  بد اهلل سفياف بف سعيد الاكفي ٕال
 .ُّْص شـُّٖٗ -هػَُّْ

 .َِٖٖ/ ٔ شتفسير القرآف العظيـَ ينظر: ابف أبي حاتـش ٖال
باني الاكفيش ودكؽ ل  أكهاـ مف السادسة. ينظر: ابف سعيد بف سناف البيٍر يمي أبك سناف ال ي َ المف تبلميذ الضحاؾَش كهكٗال

ش َُالطسكرياش  شش تحليؽ: محمد  كامةش دار الر يدتقريب التيذيبهػَش ِٖٓالت ح رش أبك الفضؿ أحمد بف  َي العسلبلني 
  .َّْٖ -ِْٖ/ُٓال شةامع البيافكينظر قكلي  في: الطبرمش  .ِِّّت شِّٕ/ُ شـُٖٔٗق/َُْٔ

 .ََِٕٖ/ ٔال شتفسير القرآف العظيـتـش َ ينظر: ابف أبي حاَُال
/ هػُِْْ شَُالطبيركتش  شش دار الاتب العَميةتفسير مقاتؿ بف سميمافَ ينظر: ملاتؿش أبك الحسف ملاتؿ بف سَيماف البَخيش ُُال

 .َِٗٗ-ِٖٗ/َِ كالٖٗٓ/ ُال شـََِّ
 .َْٖٓ -ْْٖ/ُٓال شةامع البيافَ الطبرمش ُِال
َش تحليؽ: تفسير الماتريدي )تأويالت أىؿ السنةهػَش ّّّالت بف محمد بف محمكد َ ينظر: الماتريدمش أبك منوكر محمد ُّال

ش دار الاتب العَمية  .َُٖٔ -ُٖٓ/ٔـش الََِٓ/هػُِْٔش َُالطبيركتش  شم دم باسَـك
ش ُْٕالت َ ينظر: ال ر انيش أبك بار  بد اللاهر بف  بد الرحمف الفارسي ُْال كتحليؽ: ش دراسة َورَدْرُج الدُّرر في تَِفسِير اآلِي والسُّ هَػ

ياد الليسيش م َة الحامةش بريطانياش  ليد الحيسىٍيف كاص  .َٖٓٗ-ٖٔٗ/ّال شـََِٖ/هػُِْٗش َُالطكى
 ابف ش تحليؽ: حنيؼالقرآفإيةاز البياف عف معاني هػَش َٓٓ نحكالت الحسفش  يَ ينظر: النيسابكرمش أبك اللاسـ محمكد بف أبُٓال
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 .َِْٓ/ ُال شهػُُْٓ شَُالطتش بيرك  شحسف اللاسميش دار الغرب اإلسبلمي
ش َٔٔالت َ ينظر: الرازمش أبك  بد اهلل محمد بف  مر التيمي الرازم المَلب بفخر الديف ُٔال دار ش مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهَػ

 .ََّْ/ ُٖال شهػَُِْ شَّالطبيركتش  شإحياء التراث العربي
 .ََّْ/ ُٖش الالسابؽ المرةعَ ينظر: ُٕال
ش تحليؽ: الةامع ألحكاـ القرآفهػَش ُٕٔالت أبك  بد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بار األنوارم الخزر ي َ ينظر: اللرطبيش ُٖال

براهيـ أطفيشش دار الاتب المورية  .َٗٗ/ ٗال شـُْٔٗ/هػُّْٖش َِالطاللاهرةش  شأحمد البردكني كاص
ش تحليؽ: محمد  بد زيؿ وأسرار التأويؿأنوار التنهػَش ٖٓٔالت َ ينظر: البيضاكمش أبك سعيد  بد اهلل بف  مر ال يرازم ُٗال

 .َُْٗ/ّال شهػُُْٖ شَُالطبيركتش  شالرحمف المر  َيش دار إحياء التراث العربي
الحا ية الطيبي  فتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبهػَش  ّْٕالت َ ينظر: الطيبيش  رؼ الديف الحسيف بف  بد اهلل َِال

ش َُالطكجش اللسـ الدراسي:  ميؿ بني  طاش  ا،زة دبي الدكلية لَلرآف الاريـش  َى الا اؼَش ملدمة التحليؽ: إياد محمد الغ
 .ََِٖ/ ٖـش الَُِّ/هػُّْْ

ش تحليؽ: توحي  محمد لباب التأويؿ في معاني التنزيؿهػَش ُْٕالت َ ينظر: الخازفش أبك الحسف  َي بف محمد ال يحي ُِال
 .ََّٓ/ِهػش الُُْٓ شَُالطبيركتش  ش َي  اهيفش دار الاتب العَمية

 ش تحليؽ: محمد معكض ك ادؿالةواىر الحساف في تفسير القرآفهػَش ٕٖٓالت َ ينظر: الثعالبيش أبك زيد  بد الرحمف بف محمد ِِال
 .ََّّ/ّال شهػُُْٖ شَُالطبيركتش  ش بد المك كدش دار إحياء التراث العربي

سامي ش تحليؽ: تفسير القرآف العظيـهػَش ْٕٕالت لي َ ينظر: ابف اثيرش أبك الفداء إسما يؿ بف  مر اللر ي البورم ثـ الدم ِّال
 .َِّٓ/ْال شـُٗٗٗ/هػَُِْ شَِالطبف محمد سبلمةش دار طيبة لَن ر كالتكزياش ا

ش َّٔبعد الت َ ابف المظفرش أبك العباس أحمد بف محمدش الرازم الحنفي ِْال  شش تحليؽ: حاتـ اللر يش انكز إ بيَيامباحث التفسيرهَػ
 .َُّص شـََِٗ/هػَُّْش َُالطكديةش الممَاة العربية السع

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

 .ٗٗٓش صِـش جَََِق/ُُِْش َُطالش دار ابف  فافش اسةً قواعُد التفسير ةمًعا ودر َ ينظر: السبتش خالد بف  ثمافش ِٔال
 َ.ٕٕٗ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش ِٕال
ش تحليؽ: الداتكر الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفهػَش ٕٔٓالت َ ينظر: السميف الحَبيش أبك العباس أحمد بف يكسؼ ِٖال

 . ّّٗش صٔأحمد محمد الخراطش دار اللَـش دم ؽش ج
 َ.ٕٕٗ/ِش الالفتح الرباني كاانيش َ ينظر: الِٗال
 .َِٕٗ/ِالش السابؽ المرةعَ َّال
 .ّٗص شلَ نليطي دفع إيياـ اَّللطراب عف آيات الكتابَ ُّال
 َ.ِٕٗ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش ِّال
 َ.ٕٕٗ/ِالش السابؽ المرةعَ ّّال
بف اش تحليؽ: اإلماـ أبي محمد القرآفالكشؼ والبياف عف تفسير هػَش ِْٕالت َ ينظر: الثعَبيش أبك إسحاؽ أحمد بف محمدش ّْال

 َ.َُٗ/ٓال شـََِِ/هػُِِْ شَُالط ا كرش دار إحياء التراث العربيش بيركتش 
ش دراسة كتحليؽ: محمكد محمد  بد ش دار تفسير عبد الرزاؽهػَش ُُِالت َ الونعانيش أبك بار  بد الرزاؽ بف هماـ اليماني ّٓال

 .َُٖٗ/ ِهػ. الُُْٗش َُالطبيركتش  شالاتب العَمية
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دار الفبلح لَبحث العَمي كتحليؽ التراثش التفسير وعمـو القرآف،  -الةامع لعمـو اإماـ أحمد َ الرباطش خالد الرباط كآخركفش ّٔال
 .َُْٔ/ُّال شـََِٗ/هػَُّْش َُالط مهكرية مور العربيةش  -الفيـك 

 .َُُٖ/ُِال شةامع البيافالطبرمش  َّٕال
 .َْٖ/ ٕالش الةامع ألحكاـ القرآفَ اللرطبيش ّٖال
َراَب التفسير وعةاَب هػَ َٓٓنحك الت َ الارمانيش محمكد بف حمزة بف نورش أبك اللاسـ برهاف الديف كيعرؼ بتاج اللراء ّٗال

 .َّٖٓ/ُال شبيركت – دةش مؤسسة  َـك اللرآف  -دار اللبَة لَثلافة اإلسبلمية التأويؿ، 
ش ِْٓالت ربي َ ابف  طيةش أبك محمد  بد الحؽ بف االب األندلسي المحاَْال  ش تحليؽ:المحرر الوةيز في تفسير الكتاب العزيزهَػ

 .َّْٓ/ِال شهػُِِْ شَُالطبيركتش  ش بد السبلـ  بد ال افي محمدش دار الاتب العَمية
 .ُُٕ-ََُٕ ابف المظفر الرازمش مباحث التفسيرش صُْال
كآخركفش دار المورية لَتَّليؼ  ييكسؼ ن ات ش تحليؽ: أحمدمعاني القرآفهػَش َِٕ َ الفراءش أبك زاريا يحيى بف زياد التِْال

 .َِٖ/ ِال شكالتر مةش مور
 .َِٖٓ/ ْش التأويالت أىؿ السنةَ الماتريدمش ّْال
ش ّّٕالت َ ينظر: السمرقندمش أبك الَيث نور بف محمد ْْال  .َِْٖ/ُال شبيركت شتحليؽ: محمكد مطر يش دار الفار شبحر العمـوهَػ

 .ََُٗ/ْش الالكشؼ والبيافينظر: الثعَبيش ك 
عرابوهػَش ُُّالت َ ينظر: الز اجش أبك إسحاؽ إبراهيـ بف السرم ْٓال ش تحليؽ:  بد ال َيؿ  بد   َبيش  الـ معاني القرآف وا 

 .َٕٗ/ّـش الُٖٖٗ/هػَُْٖ شَُالطبيركتش  شالاتب
ش ْٖٔالت َ الكاحدمش أبك الحسف  َي بف أحمد النيسابكرم ْٔال   امعة اإلماـ -حث العَمي ش تحليؽ:  مادة البالتاْفِسيُر الَبِسْيطهَػ

 .َٗٓٓ-ٖٓٓ/ُُال شهػَُّْش َُالطمحمد بف سعكد اإلسبلميةش 
 .ََِْ/ٖش الفتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبَ ينظر: الطيبيش ْٕال
اَب الفرقافهػَش ََٖٓ ينظر: النيسابكرمش الحسف بف محمد اللمي التْٖال ش تحليؽ: زاريا  ميرافش دار الاتب َراَب القرآف وَر

 .َّٓ/ْال شـُٔٗٗ/هػُُْٔش َُالطبيركتش  شيةالعَم
 /ٗال ش ش دار الاتاب اإلسبلميش اللاهرةنظـ الدرر في تناسب اآليات والسورهػَش ٖٖٓالت َ ينظر: البلا يش إبراهيـ بف  مر ْٗال

ِّٖ-َّّٖ. 
 .ََِْ/ُٖش المفاتيح الغيبَ ينظر: الرازمش َٓال
 .ُّٕ-ُِٕش صمباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمش ُٓال
 .ُُّصش السابؽ المرةع َِٓال
 .َٖٕٗ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش ّٓال
 .ُّٕ-ُِٕش صالتفسير مباحثَ ابف المظفر الرازمش ْٓال
 .َِٖ/ِال ،معاني القرآفَ الفراءش ٓٓال
: إبراهيـ  مس تحليؽش تأويؿ مشكؿ القرآف هػَشِٕٔالت َ ينظر: ابف قتيبةش أبك محمد  بد اهلل بف مسَـ بف قتيبة الدينكرم ٔٓال

 .ٕٕص شلبناف –الديفش دار الاتب العَميةش بيركت 
عرابوَ ينظر: الز اجش ٕٓال  .َٕٗ/ّش المعاني القرآف وا 
 .ََِّْْ برقـ: الُُٖ/ْش اتاب بدء الخَؽش باب ما  اء في وفة ال نة كأنها مخَكقةش الالصحيحَ البخارمش ٖٓال
 .َُٕٖ/ ٔش التأويالت أىؿ السنةَ الماتريدمش ٗٓال
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ش تحليؽ: ياسر بف إبراهيـ ك انيـ بف  باسش دار تفسير القرآفهػَش َْٖٗ السمعانيش أبك المظفر منوكر بف محمد الت َٔال
 .َُْٓ/ِال شـُٕٗٗ -هػُُْٖالرياضش  –الكطف 

 .َِْٓ/ُال ،إيةاز البياف عف معاني القرآفالنيسابكرمش َ ينظر: ُٔال
اسش أبك  عفر أحمد بف محمد المرادم النحكم ِٔال ش تحليؽ: محمد  َي معاني القرآف الكريـهػَش ّّٖالت َ ينظر: النَّحَّ

 .َِّٖ/ ّال شهػَُْٗش َُالطماة المرمةش  شالوابكنيش  امعة أـ اللرل
 .َِْْ/ٓال شش نسخة الماتبة ال امَةإعراب القرآفهػَش ْٖٓت الَ ينظر: ابف سيد ش  َي بف إسما يؿ ّٔال
  .ُِٕ-ُُٕش صالتفسير مباحثَ ابف المظفر الرازمش ْٔال
 .ََُٗ/ٓال شوالبياف الكشؼكذار  الثعَبيش  .ُٕٔ-ُٕٓصش السابؽ المرةعَ ينظر: ٓٔال
  بموغ النياية في عمـ معاني القرآف اليداية إلهػَش ّْٕالت َ ينظر: مايش أبك محمد ماي بف أبي طالب الليسي الليركاني ٔٔال

 : امعة ال ارقةش بر راؼ -ش تحليؽ: اَية الدراسات العَيا كالبحث العَمي وتفسيره، وأحكامو، وةمؿ مف فنوف عمومو
 /هػُِْٗش َُالط امعة ال ارقةش  -اَية ال ريعة كالدراسات اإلسبلمية  -ال اهد البك يخيش م مك ة بحكث الاتاب كالسنة 

 .َُٗٔ/ِال شالنكت والعيوفكينظر: الماكردمش  .َُِْٖ/ّال شـََِٖ
 َ. َّْ/ُٖش المفاتيح الغيبَ ينظر: الرازمش ٕٔال
 .ََُٖ/َِ كالٕٗٗ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش ٖٔال
 .ُْٕش صمباحث التفسيرَ ينظر: ابف المظفر الرازمش ٗٔال
 .ََُٖ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش َٕال
 .ُِٕ-ُُٕش صمباحث التفسيرش َ ينظر: ابف المظفر الرازمُٕال
 .َُُٖ/ُِال ةامع البياف، َ الطبرمشِٕال
عرابوَ ينظر: الز اجش ّٕال  .ََٖ/ّش المعاني القرآف وا 
 .َُٖٔ/ٔال شتأويالت أىؿ السنةَ ينظر: الماتريدمش ْٕال
 .َّْٓ/ِال شالمحرر الوةيزَ ينظر: ابف  طيةش ٕٓال
ش ٕٗٓالت َ ينظر: ابف ال كزمش أبك الفرج  بد الرحمف بف  َي ٕٔال  ش تحليؽ:  بد الرزاؽ المهدمش دارزاد المسير في عمـ التفسيرهَػ

 .َٖٕ/ ِال شهػُِِْ شَُالطبيركتش  شالاتاب العربي
 بيركتش شش تحليؽ: محمد  بد اللادر  طاش دار الاتب العَمية(، اَّلستغناء في اَّلستثناءْٖٔالت َ ينظر: اللرافيش أحمد بف إدريس ٕٕال

 .ّّّصك ش َِْـش صُٖٔٗ شَُالط
 َ. َّْ/ُٖش المفاتيح الغيبَ ينظر: الرازمش ٖٕال
 .ُّٕكص شُُٕكص شُِٗش صمباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمش ٕٗال
 .َٕٗٗ/ِكال شَُٕٗ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش َٖال
 َٖٕٗ/ ِالش السابؽ المرةعَ ينظر: ُٖال
ش حليؽ: ودقي محمد  ميؿش دار الفارش تالبحر المحيط في التفسيرهػَش ْٕٓالت َ أبك حيافش محمد بف يكسؼ األندلسي ِٖال

 .َْٔٔ-ْٓٔ/ْهػش الَُِْبيركتش 
 .ََُٗ/ٓش ال، الكشؼ والبيافَ الثعَبيّٖال
 .ُُٕش ص، مباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمْٖال
 .َْٔٔ-ْٓٔ/ْش الالبحر المحيط في التفسيرَ ينظر: أبك حيافش ٖٓال
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 .َْْٖ/ُٓال شةامع البيافَ ينظر: الطبرمش ٖٔال
 .ََٓٓ/ِش اللنكت والعيوفاَ الماكردمش ٕٖال
 .ََُُ-ََُ/ٗش الالةامع ألحكاـ القرآفَ اللرطبيش ٖٖال
 .َُٖٔش الصمباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمش ٖٗال
 .َََٖ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش َٗال
 .َْْٖ/ُٓال ،ةامع البيافَ الطبرمش ُٗال
 .َْْٖ/ُٓالش السابؽ المرةعَ ِٗال
 .ََِٖ/ّش الالمحرر الوةيزَ ابف  طيةش ّٗال
 .َْٕٔ/ْش الالبحر المحيط في التفسيرَ ينظر: أبك حيافش ْٗال
 .َّْٗ/ٔال شالدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفالسميف الحَبيش َ ٓٗال
 .َْْٖ/ُٓال شةامع البيافَ الطبرمش ٔٗال
 .َْْٖ/ُٓالش السابؽ المرةعَ ينظر: ٕٗال
 .ََِٕٖ/ٔال شتفسير القرآف العظيـَ ابف أبي حاتـش ٖٗال
 .ََِٕٖ/ٔال شالسابؽ المرةعَ ٗٗال
ش َٓٗالت َ اإًلي يش محمد بف  بد الرحمف الحسني ال افعٌي ََُال بيركتش  شش دار الاتب العَميةةامع البياف في تفسير القرآفهَػ

 .ََِِ/ِال شـََِْ/هػُِْْش َُالط
عرابوَ ينظر: َُُال  .ََٖ/ّش الالزةاج، معاني القرآف وا 
 .ََٔٓ/ِال ،النكت والعيوفَ ينظر: الماكردمش َُِال
بيركتش  شش دار الاتاب العربيالكشاؼ عف حقاَؽ َوامض التنزيؿهػَش ّٖٓالت رمش أبك اللاسـ محمكد بف  مرك َ الزمخ َُّال

 .َٔٔ/ِال شهػَُْٕ شَّالط
 .ََّْ/ِالش السابؽ المرةعَ َُْال
 .َُِٖ/ِش الالتأويؿ أنوار التنزيؿ وأسرارَ ينظر: البيضاكمش َُٓال
ش تحليؽ: يكسؼ  َي بديكمش مدارؾ التنزيؿ وحقاَؽ التأويؿهػَش َُٕالت َ ينظر: النسفيش أبك البراات  بد اهلل بف أحمد َُٔال

 .َّٕٓ/ُال شـُٖٗٗ/هػُُْٗش َُالطدار الاَـ الطيبش بيركتش 
 َ.َّْ/ُٖش المفاتيح الغيبَ ينظر: الرازمش َُٕال
 .َُّش صمباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمش َُٖال
 ش، الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفكالسميف الحَبي .ََِِ/ٖش الفتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريبَ ينظر: الطيبيش َُٗال

 .َِّٗ/ٔال
 .َُِٕ/ْش الالمعانيش ركح ا.لكسيك  .ََُِ-َِّ/ٖش الفي الكشؼ عف قناع الريب فتوح الغيبَ ينظر: الطيبيش َُُال
عرابوَ ينظر: الز اجش ُُُال  .ََُٗ/ْش الالكشؼ والبيافكالثعَبيش  .َُِٗ/ِش المعاني القرآف وا 
 .ََِٕٖ/ٔال شتفسير القرآف العظيـأبي حاتـش َ ابف ُُِال
 .َْٕٕ/ْال شبيركت شش دار الفارالدر المنثورهػَش ُُٗالت َ ينظر: السيكطيش  بد الرحمف بف أبي بارش  بلؿ الديف ُُّال
 .ََِٖ/ّش الالمحرر الوةيزَ ابف  طيةش ُُْال
 شش تحليؽ:  بد اهلل الخالدملتسييؿ لعمـو التنزيؿ(، اهػُْٕالت َ ينظر: ابف  زمش أبك اللاسـش محمد بف أحمد الاَبي الغرناطي ُُٓال
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 .َّٖٕ/ُال شهػُُْٔ شَُالطبيركتش  ش راة دار األرقـ بف أبي األرقـ
 .ََُُ/ٗش الالةامع ألحكاـ القرآفَ ينظر: اللرطبيش ُُٔال
 .ََُٖ/ِش الالفتح الربانيَ ال كاانيش ُُٕال
 .ََْْ/ٖال شالتفسير البسيطَ ينظر: الكاحدمش ُُٖال
 .ََُٗ/ْش الالكشؼ والبيافيش َ ينظر: الثعَبُُٗال
 .ََْْ/ٖال شالتفسير البسيطَ ينظر: الكاحدمش َُِال
 .ََْْ/ٖال شالتفسير البسيطكالكاحدمش  .َّْٓ/ِال شالمحرر الوةيزَ ينظر: ابف  طيةش ُُِال
 .َّْٓ/ِش الالمحرر الوةيزَ ينظر: ابف  طيةش ُُِال
 .َّْٔ/ِالش السابؽ المرةعَ ُِِال
 .َْٔٔ-ْٓٔ/ْش السيرالبحر المحيط في التفَ أبك حيافش ُِّال
 .ُُّش صمباحث التفسيرَ ينظر: ابف المظفر الرازمش ُِْال
اَب الفرقافَ ينظر: النيسابكرمش ُِٓال  .َُٓٔ/ّال شَراَب القرآف وَر
 .َْٔٔ-ْٓٔ/ْال شالبحر المحيط في التفسيرَ ينظر: أبك حيافش ُِٔال
 َ.ْٔٔ-ْٓٔ/ْالش السابؽ المرةعَ ينظر: ُِٕال
قاؿ: .فايؼ يىٍستىٍحسف  ي،ان حاـ  َي  بَّن  خبلؼ  شَُّٗ/ٔال ،ي عمـو الكتاب المكنوفالدر المصوف فَ السميف الحَبيش ُِٖال

ةو لَّفظ  ف ظاهر ؟..  الظاهر مف اير قرينة قكية ميٍخًر ى
 .َُِٕ/ْش الروح المعانيش ا.لكسيَ ُِٗال
ش ّٗٗالت َ ابف أبي زىمىًنيفش أبك  بد اهلل محمد بف  بد اهللش اإللبيرم المالاي َُّال  اا ة ش تحليؽ: حسيف بف القرآف العزيزتفسير هَػ

 .ََُّ/ِال شـََِِ/هػُِّْش َُالطاللاهرةش  شكمحمد الانزش الفاركؽ الحديثة
 .ََِٖٖ/ٔال شتفسير القرآف العظيـَ ابف أبي حاتـش ُُّال
 .ََِٖٖ/ٔالش السابؽ المرةعَ ُِّال
 .َْٕٖ/ُٓال شةامع البيافَ الطبرمش ُّّال
 .ََِٖٖ/ٔال شتفسير القرآف العظيـأبي حاتـش  كينظر: ابف .َْٕٖ/ُٓالش السابؽ المرةعَ ُّْال
 .َِّٓ/ْش التفسير القرآف العظيـَ ابف اثيرش ُّٓال
 .َّّٗ/ٔال شالدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفَ السميف الحَبيش ُّٔال
 .َْٖٗ/ُٓال شةامع البيافَ الطبرمش ُّٕال
 .ََُٗ/ ٓش الالكشؼ والبيافَ الثعَبيش ُّٖال
 .َْٖٗ/ ُٓال شةامع البيافَ الطبرمش ُّٗال
 َ.ٓٗ/ْال شزاد المسير في عمـ التفسيركابف ال كزمش  .ََُٗ/ٓش الالكشؼ والبيافَ ينظر: الثعَبيش َُْال
 .ََُٖ/ِش الالفتح الربانيَ ينظر: ال كاانيش ُُْال
عرابوَ الز اجش ُِْال  .ََٖ/ّش المعاني القرآف وا 
 .ََٖ/ّالش السابؽ المرةعَ ُّْال
 .ََٖ/ّالش السابؽ المرةعَ ُْْال
ش ِٖٗالت العمادم ف محمد بف موطفى َ أبك السعكدش محمد بُْٓال  ش دار إحياء التراثالكريـ مزايا الكتاب إرشاد العقؿ السميـ إل هَػ
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٘ٗ 

 

 .َِِْ/ ْال شبيركت شالعربي
  .ُٕٕ-ُٕٔش صمباحث التفسيرَ ابف المظفر الرازمش ُْٔال
 .َّّٖ-ِّٖ/ٗال شنظـ الدرر في تناسب اآليات والسورَ البلا يش ُْٕال
 .َّّٖ/ٔالش روح المعانيش ا.لكسيَ ُْٖال
ش تحليؽ: محمد باسؿ  يكف السكدش محاسف التأويؿهػَش ُِّّالت َ اللاسميش محمد  ماؿ الديف بف محمد سعيد الحبلؽ ُْٗال

 .َُِّ/ٔال شهػُُْٖ شَُالطبيركتش  شدار الاتب العَمية
 .َِٕ/ٖش الالتحرير والتنويرَ ابف  ا كرش َُٓال
 .َُٔٔ-ُٓٔ/ُِش الالمرةع السابؽَ ُُٓال
 .ٖٕ-ٕٕش صتأويؿ مشكؿ القرآفش َ ينظر: ابف قتيبةُِٓال
 .َٖٗٓ/ ِال شفتح القديرال كاانيش  َُّٓال
 .ََِٖٔ/ ٔال شتفسير القرآف العظيـَ ابف أبي حاتـش ُْٓال
 .ََِِ/ ِال شةامع البياف في تفسير القرآفَ اإلي يش ُٓٓال
َش ـ )تفسير المنارتفسير القرآف الحكيهػَش ُّْٓالت َ ر يد رضاش محمد ر يد بف  َي رضا بف محمد اللَمكني الحسيني ُٔٓال

 .َٖٓ/ ٖـش الَُٗٗ الهي،ة المورية العامة لَاتابش


