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ھدفت الدراسة إلى معرفة االستثناءات الفقھیة؛ ماھیتھا وأركانھا وشروطھا 
  . وأدواتھا وأقسامھ، واشتملت خطة ھذا البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاِتمة

مقدمة فقد اشتملت على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، فأما ال
وتناول المبحث . واإلضافة العلمیة اْلَمرُجوة من البحث، ومنھجي فیھ، وخطة البحث

. أدوات االستثناء: وتناول المبحث الثاني. تعریف االستثناء لغة واصطالًحا: األول
  .أقسام االستثناء: وتناول اْلَمبحث الثالث

  :أبرز ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائجو

ھو إخراج بعض الجملة بـ إال أو (أن الراجح في تعریف االستثناء ھو  -١
 ).ما قام مقامھا

 .المستثنى والمستثنى منھ وأداة االستثناء: أن أركان االستثناء ثالثة -٢

القول بوجوب : (أن الراجح بعد دراسة شروط االستثناء أنھا ثالثة، ھي -٣
لًقا بین المستثنى والمستثنى منھ، وعدم االستغراق للقول االتصال مط

بعدم صحة استثناء األكثر، واشتراط أن یكون اْلُمستثَنى من جنس 
  ).اْلُمستثَنى منھ لصحة االستثناء

أن أدوات االستثناء منھا الحروف، ومنھا األسماء، ومنھا األفعال،  -٤
ن أم باب االستثناء  أو فعلیتھ، وأأسمیتھومنھا المختلف في حرفیتھ أو 

 .، وھي حرف استثناء ِفي األصل)إال(

االستثناء، أصول الفقھ، علماء األصول، األسماء، األفعال، : الكلمات المفتاحیة
  .الحروف
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Abstract  

Abdul Aziz Bin Adi Bin Mubarak Al Radaan Al Dossari  

PhD in Comparative Jurisprudence 

 Higher Institute of the Judiciary- 

 Riyadh, KSA 

Azzizz_١٩٨٤@hotmail.com  

The study aimed to find out the Jurisprudential 
exceptions; what they are, their pillars, conditions, 
tools and sections. The research plan included an 
introduction, three subsections, and a conclusion. 

The introduction included the importance of the subject 
matter of the study, the reasons selecting thereof, its 
objectives, the desired scientific addition of the 
research, the methodology used therein, and the 
research plan. The first subsection dealt with the 
definition of the exception in language and convention. 
The second subsection dealt with the tools of 
exception. The third subsection dealt with the sections 
of exception. 

The main findings of the study are: 

١- The outweighing definition of exception is (to 
exclude a part of the sentence with "except" or its 
equivalents). 

٢- The three pillars of the exception are: the 
excepted, the general term, and the exception 
tool. 

٣- The outweighing after studying the conditions of 
the exception that they are three: (the excepted 
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and the general term must be always linked, the 
exception of the more isn't always invalid, and the 
excepted must be from the species of the general 
term). 

٤- Exception tools include prepositions, names, 
verbs and what is controversial either to be a 
preposition, noun or verb. The main tool of 
exception is "except", which is funfamentally a 
preposition of exception. 

Key Words: exception, fundamentals of Islamic 
jurisprudence, scholars, nouns, verbs, prepositions. 
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مقدمة
َ ِّ َ ُ

  

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا 
  .محمد، وعلى آلھ وصحبھ أفضل الصالة وأتم التسلیم

  :وأما بعد

فإن علم الفقھ من أشرف العلوم، وھو اْلمعین الذي حفظ األمة اإلسالمّیة 
من مفاخرھا العظیمة؛ فال وجوِدھا بین األمم على اختالف العصور، وھو مفخرة 

وھو علم الحالل والحرام، وھو الجامع ِلمصالح ! حیاة لألمة من دونھ، كیف ال؟
الدین والدنیا، وقد لّبى مطالب األمة في جمیع ما عرض َلھا من أحكام ومستجدات؛ 
فسایر حاجاِتھا، وواكب متطلباِتھا، فكان ِبحق ھو فقھ الحیاة، وَلما كان لھذا العلم 

ف مكانة سامیة آثرت أن أتناول جزئیة منھ رغبة في خدمة الشریعة وتعلمھا، الشری
وقد انتشر ھذا الفقھ، وبرع في تدوینھ علماء كبار مجتھدون، تنوعت مشاربھم 

  .واختلفت طرقھم، فقاموا بتدوینھ وحفظھ، ثم نشًرا ِلھذا العلم

 أصول الفقھ، ، وھو یتعلق بكثیر من مسائل)االستثناء(ومن أبواب األصول باب 
كما أن لھ نوع تعلق باللغة العربیة، لذا فمن الضرورة بمكان أ یتعرف علیھا أھل 
العلم، وسوف أتناول في ھذه الدراسة المصغرة ھذا الباب بغیة أن أقف على ماھیة 
االستثناء، وأدواتھ وشروطھ وأقسامھ حتى یتصور ھذا الباب تصورا عاما بغیة 

لمعرفة األصولیة الحاصلة من خاللھ عند استنباط تحقیق القدرة على تحصیل ا
  .األحكام الشرعیة َتخصیًصا، أو تقییًدا

وال شك ِفي أن من أھم اْلَمسائل التي َیجب على طالب العلم معرفتھا 
؛ فلم َتحظ ِبحقھا من االھتمام بوصفَھا جزء من العلم ُیفاد منھ )االستثناءات الفقھّیة(

ي دراستھ على جھة االستقالل، لیسھل على طلبة العلم في فھم الحكم الشرعي، فینبغ
الرجوع إلیھ بسھولة ویسر؛ لذلك اخترت ھذا الموضوع ألھمیتھ؛ ففي ھذا العصر 
َقِوَیت الدعوة إلى َتجدید الفقھ اإلسالمّي، وفتح باب االجتھاد وھذا االّتجاه إحیاء لعلم 

 أن الدراسة في كتب الخالف، اْلِخالف، وعودة إلى ازدھار الفقھ اْلُمقارن، وال شك
وأسبابھا كفیلة بالكشف عن مآخذ العلماء، وأدلتھم فیما ذھبوا إلیـھ، وعندھا یتمكن 

  . الباحث المنصف من أن یتعرف إلى الراجح من المرجوح
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أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، : وِفي ھذه المقدمة نتناول نقاًطا ھي
  .وة من البحث، ومنھجي فیھ، وخطة البحثوأھدافھ، واإلضافة العلمیة اْلَمرُج

 أھمیة الموضوع:  

   :تتبین لنا أھمیة الموضوع في النقاط اآلتیة

علم االستثناءات الفقھّیة علم دقیق، وعدم فھمھ من قَبل طالب العلم یوقعھ في  .١
الخلط بین المسائل المتشاِبھة، واإلحاطة بھ تعصم الطالب من الوقوع في مشتبھ 

لكنھ َلم یستثَن  - وإن شابھ المستثنى منھ في الظاھر -المستثنى اْلَمسائل؛ ألن 
  .إال لدلیل خاص

االستثناءات الفقھّیة تدل على أن ما قبل االستثناء ُمخالف ِلحكمھ، وھذا من  .٢
  .مظان وجود القواعد الفقھّیة

 أو ،إلى وجود قاعدة فقھّیة -ِفي كثیر من األحوال  -االستثناءات الفقھّیة تشیر  .٣
 ،من مظان األصول الفقھّیةھو  فقھّي استثنیت منھ، فما قبل االستثناء إذن أصل

  .أو القواعد

إن معرفة اْلُمستثنیات مھم للفقیھ والقاضي؛ ألن عدم معرفتھ ِبھا َیجعلھ یلحقھا  .٤
بشبیھاِتھا مع مباینتھا لھا في الحكم؛ ولذا عّد بعض العلماء معرفة المستثنى 

 -جتھد والقاضي، قال مرعي الكرمّي الحنبلّيوالمستثنى منھ من شروط الم
الحقیقة والمجاز، : المجتھد عند العلماء من یعرف الكتاب والسنة: "-رحمھ اهللا

واألمر والنھي، والمجمل والمبین، والمحكم والمتشابھ، والخاص والعام، 
  .)١(" والمطلق والمقید، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى و المستثنى منھ

 مفیدة للمعّلم -والتي أحث على الكتابة فیھا-ة من التألیف في الفقھ ھذه الطریق .٥
فھي تعینھ على الشرح والتحضیر وتصویر المسائل للطالب، كما تعین اْلمتعلم 
والطالب واْلمراجع من الطالب على فھم المسائل وال سیما غیر المتخصصین، 

  .فھو مفید للعاِلم وطالب العلم على حد سواء

ضوع َیخدم جانًبا مھما من جوانب الشریعة اإلسالمّیة، وھو جانب إن ھذا المو .٦
  ).االستثناء من األحكام(

إن فقھ أصول االستثناء الشرعّي وفقھ مقاصد الشارع من وراء ذلك یعین في  .٧
 .إلحاق وقائع الزمان بالحكم األلیق بھا

                                                           

 .، دار البشائر اإلسالمّیة، الطبعة األولى)١٧ ( ص،دلیل األحكام في الوصول إلى دار السالم )١(
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 أھداف الموضوع:  

َعدُّ من أھداف العلماء یھدف ھذا البحث إلى تقریب العلوم الشرعّیة الذي ُی .١
  .والمؤلفین في التاریخ اإلسالمّي

  .إبراز الصلة الوثیقة للمستثنیات بأبواب الفقھ .٢

تشجیع الباحثین على التألیف في الفقھ بھذه الطریقة؛ لما فیھا من توضیح  .٣
  .الفقھ وتقریبھ للناس

لماء، إبراز علم االستثناءات الفقھّیة، وإظھاره، وإثارة االھتمام بھ لدى الع .٤
وطلبة العلم لیكتبوا فیھ، وجمع َنماذج من أھم مسائلھ یتبین لنا َبھا اْلَمقصود 

  .من العلم

 خطة البحث:  

  . اشتملت خطة ھذا البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاِتمة

وتشتمل على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، واإلضافة : المقدمة
  . ومنھجي فیھ، وخطة البحثالعلمیة اْلَمرُجوة من البحث،

  .تعریف االستثناء لغة واصطالًحا: المبحث األول

  .أدوات االستثناء: المبحث الثاني

  .أقسام االستثناء: اْلَمبحث الثالث

وُتَعّد الخاتمة ملخًصا للبحث یعطي فكرة واضحة عما تضمنھ البحث،  :ثم الخاِتمة
  .مع إبراز أھم النتائج والتوصیات

 ینفع بھ الطالب القارئ، والعالم المنتفع، وأن َیجعلنا ِممن واهللا أسأل أن
 من وراء القصد ھو نعم اْلَمولى، - تعالى –یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، واهللا 

  .ونعم النصیر
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  املبحث األول

تعريف االستثناء لغة واصطالحا
ً

  

  :تعریف االستثناء ِفي اللغة: أوًلا

 والنون والیاء أصل واحد، وھو تكریر الشيء الثاء ":جاء ِفي مقاییس اللغة
، واأللف والسین والتاء في غالب )١("مرتین، أو جعلھ شیئین متوالیین أو متباینین

  :ِفي اللغة َلھا معاٍن ِعّدة، منھا) َثِنَي(، ومادة )٢(إطالقاِتھا في اللغة تكون للطلب

 ُتثنَّى في الصالة ومنھ ُسّمیت الفاتحة بالسبع المثاِني؛ ألنھا: تكریر الشيء .١
ال : ، أي)٤(» ال ِثَناء ِفي الصدقة«: ، ومنھ قول النبّي )٣(فُتقرأ في كل ركعة

 .)٥(تؤخذ في السنة مرتین
سورة [﴿َأَلا ِإنَُّھْم َیْثُنوَن ُصُدوَرُھْم ِلَیْسَتْخُفوا ِمْنُھ﴾ : ومنھ قولھ تعالى: العطف .٢

 من الكفر واإلعراض یعطفون صدوَرھم على ما فیھا: ، أي]٥اآلیة : ھود
  .)٦(عن الحق

، "أال واثِن وجوھھا عن اْلَماء: "ومنھ قول األعرابّي لراعي اإلبل: الصرف .٣
  .)٧(أي اصرف وجوھھا عن الماء كیال تزدحم على الحوض فتھدمھ: والمراد

  

  .)١ (ِثْني الثوب َلما ُكّف من أطرافھ: ُیقال: الكف .٤

                                                           

،  دار الفك�ر ، عبد السالم محمد ھارونیق، تحق)ثني(مادة  )٣٩١/ ١(مقاییس اللغة البن فارس     -١
  .الطبعة الثالثة،  بیروت، دار صادر،)١٢٠/ ١٤ (العرب وینظر لسان

  . تحقیق الدكتور طھ محسن، مطبعة اإلرشاد، بغداد،)٩١: ( ص،االستغناء للقرافّي: نظر ی-٢
، والتوزی�ع  دار طیبة للن�شر  ،سامي بن محمد سالمة: قیحق، ت)١/١٠٢(، ظر تفسیر ابن كثیر  ین -٣

  .الطبعة الثانیة
أخرج�ھ اب��ن أب�ي ش��یبة ف�ي م��صنفھ كت�اب الزك��اة، م�ن ق��ال ال تؤخ�ذ ال��صدقة ف�ي ال��سنة إال م��رة         -٤

، الری��اض– مكتب��ة الرش��د،كم��ال یوس��ف الح��وت :  تحقی��ق،)١٠٧٣٤( ب��رقم )٢/٤٣١ (واح��دة
وعم��ر  وأورد الزیلع��ّي أث��ًرا ع��ن عم��ر یؤی��ده، وذك��ر أن علی��ھ عم��ل أب��ي بك��ر     ،الطبع��ة األول��ى

 تحقی��ق محم��د عوام��ة، ت��صحیح عب��د العزی��ز الدیوبن��دي ،)٣/٤٤٤ (ن��صب الرای��ة. وعثم��ان 
الفنجاني ومحمد یوس�ف الك�املفوري، مؤس�سة الری�ان للطباع�ة والن�شر، بی�روت، ودار القبل�ة                  

  .للثقافة اإلسالمّیة، جدة، الطبعة األولى
محم��ود محم��د  -يحم��د ال��زاو ط��اھر أ:  تحقی��ق،)٢١٤/ ٢ (واألث��ر الح��دیث غری��ب ف��ي  النھای��ة-٥

  . بیروت– المكتبة العلمّیة،الطناحي
دم��شق، بی��روت الطبع��ة   -، دار اب��ن كثی��ر، دار الكل��م الطی��ب   )٥٤٦/ ٢(ف��تح الق��دیر لل��شوكانّي    -٦

  .األولى
  ).ثني(مادة  ،)١١٦/ ١٤(لسان العرب  -٧
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، وھو المراد )٢(يء إذا حاشیتھ استثنیت الشيء من الش: ُیقال: اْلُمحاشاة .٥
  .ھنا

  :تعریف االستثناء اصطالًحا: ثانًیا

اختلفت عبارات علماء األصول في تعریف االستثناء َبحًثا منھم عن تعریف 
جامع مانع لھ، وعرضھا كلھا تطویل ال یتسع اْلَمجال لھ؛ لذلك سأذكر أبرزھا مع 

  :اْلُمختاراالعتراضات الواردة علیھا ثم أردف ذلك بالتعریف 

  .)٣("االستثناء ھو ما تفیده إال وأخواُتھا اْلَمعروفة إخراج ِبھا ":التعریف األول

تفید االستثناء ) إال( أنھ غیر مانع لدخول غیر االستثناء فیھ؛ ألن :اعترض علیھ
﴿َلْو َكاَن ِفیِھَما آِلَھٌة ِإلَّا : وغیره، ومن ذلك أّنھا قد تأتي للصفة، كما في قولھ تعالى

ِفي ھذه اآلیة الكریمة ) إال(غیر اهللا، فـ: ، أي]٢٢اآلیة : سورة األنبیاء[اللَُّھ َلَفَسَدَتا﴾ 
  .)٤(لیست استثناء مع أن التعریف یصدق علیھا

إخراج بعض الجملة، أو ما یعرض َلھا من " أن االستثناء ھو :التعریف الثاِني
ظ ال یستقل بنفسھ مع لفظ األحوال، واألزمنة، والبقاع، واْلمحال، واألسباب، بلف

  .)٥(" اْلَمخرج

غیر دقیق؛ ألن اْلُمخَرج ھو ) إخراج بعض الجملة( أن التعبیر بـ:واعترض علیھ
  .)٦(بعض مدلول الجملة، ولیس بعض الجملة 

أنھ قول ذو صیغ َمخصوصة َمحصورة دال على أن اْلَمذكور  ":التعریف الثالث
  .)٧(" فیھ َلم یرد بالقول األول

أنھ غیر جامع؛ فھو ینتقض بآحاد : أولھما: علیھ باعتراضیناعترض 
جاء القوم إال زیًدا، فإنھ استثناء حقیقة، ولیس بذي صیغ، بل : االستثناءات، كقولنا

أنھ غیر مانع؛ ألنھ یبطل باألقوال اْلُموجبة : الثاني. صیغة واحدة وھي إال زیًدا
 َمخصوصة وھي َمحصورة؛ لتخصیص العموم الخارجة عن االستثناء، فإّنھا صیغ

                                                                                                                                                     

ت��راث محم��د ع��وض مرع��ب، دار إحی��اء ال   : ، تحقی��ق)ثن��ي(م��ادة  ،)١٠٣/ ١٥(تھ��ذیب اللغ��ة   -١
  .بیروت، الطبعة األولى–العربّي

  .)ثني( مادة ،١٤/١١٦لسان العرب البن منظور  -٢
–م�صر، ودار الفك�ر    –، م�صطفى الب�ابي اْلحلب�يّ      )٢٨٩/ ١(تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفّي       -٣

  .بیروت
  .، دار الكتاب اإلسالمّي)١٩١/ ٢(كشف األسرار شرح أصول البزدوي : ینظر -٤
  ).١/٩١( القرافّي في االستغناء وھذا تعریف -٥
المكت��ب اإلس��المّي، لبن��ان   : عب��د ال��رزاق عفیف��ي :  تحقی��ق،)٢٨٧/ ٢(اإلحك��ام لآلم��دّي  : ینظ��ر -٦

  .بیروت
الطبع��ة  محم��د عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي، دار الكت��ب العلمّی��ة، : ، تحقی��ق)١/٢٥٧: (المست��صفى -٧

  .األولى



 

 

 - ٣٦٦٣ - 

الستحالة القول بعدم النھایة في األلفاظ الدالة، وھي دالة على أن اْلَمذكور ِبھا َلم یرد 
رأیت أھل : بالقول األول، ولیست من االستثناء في شيء، وذلك كما لو قال القائل

اري البلد، وَلم أَر زیًدا، واقتلوا اْلُمشركین، وال تقتلوا أھل الذمة، ومن دخل د
  .)١(فأكرمھ، والفاسق منھم أھنھ، وأھل البلد كلھم علماء وزید جاھل، إلى غیر ذلك 

  .)٢(" ھو إخراج بعض الجملة بـ إال أو ما قام مقامھا"-التعریف الرابع

، وھو كما )إخراج بعض الجملة(التعبیر بـ : أوِلھما: واعترض علیھ باعتراضین
أنھ غیر مانع؛ لدخول بعض : یھماسبق بیانھ في االعتراض على التعریف، ثان

، وَیخرج بواسطتھا بعض األفراد، وال تسمى استثناء، )إال(األلفاظ التي تقوم مقام 
ِفي إخراج " إال زیًدا: "، فھذا یقوم مقام قول"رأیت القوم وَلم أَر زیًدا: "كقوِلھم

  .بعض الجملة من الجملة، ولیس استثناء

تعریف الثاِني والرابع أجودھا، إال أن التعریف وأما التعریف المختار فإّني أرى ال
الثاِني یعتریھ عیب الطول، وھو مأخذ في التعریفات؛ ألن القصد من التعریف بیان 
ماھیة الشيء من دون الخوض ِفي التفاصیل واألمثلة، كما أن التفصیالت المذكورة 

ل علیھا الكالم في التعریف الثاِني ھي من العوارض التي ال ینفك عنھا الكالم، وید
بالداللة االلتزامیة؛ ألن كل حدث من األحداث ال بد أن یقع في زمن، ومكان، وفي 
حال من األحوال، فإذا َلم ُیقید ِبحالة معینة فإنھ یعم جمیع األحوال ِبما فیھا حالة 
االستثناء، فھي من متعلقات الكالم الالزمة، داخلة فیھ، وإن َلم ینطق ِبھا؛ فلذلك 

دي التعریف الرابع، وما ُذِكر علیھ من اعتراضات فإنھ یمكن الرد علیھا بما یترجح ل
  :یأتي

أن التعبیر باإلخراج اْلُمراد بھ إخراج بعض مدلول الجملة عن كلھ؛ ألن : أوًلا
الغرض من األلفاظ معانیھا ومدلوالتھا، كما أن التعبیر باإلخراج قال بھ متقدمو أھل 

  .)٣(ر إلى ما قالوه اللغة؛ وحینئذ َیجب اْلَمصی

إال : "یقوم مقام قول" رأیت القوم وَلم أَر زیًدا: "أن قوَلھم ِفي اْلِمثال: ثانًیا
في إخراج بعض الجملة من الجملة ولیس استثناء، ُیجاب بأن المراد مما یقوم " زیًدا

 ِفي اْلمثال" َلم أَر زیًدا"ھي أخواُتھا المعروفة لدى أھل اللغة، وأما ) إال(مقام 
إنھ : اْلَمذكور فلیس من تلك الصیغ المعروفة في االستثناء عند أھل اللغة حتى یقال

  .)٤(َیرد على ماِنعیَّة التعریف؛ ألنھ خروج عن العرف اللغوّي 

  :شرح التعریف المختار

                                                           

  ).٢٨٦/ ٢ (لآلمدّي األحكام أصول في اإلحكام  ینظر-١
عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، مؤس��سة       :  تحقی��ق ،)٥٨١/ ٢(ش��رح مخت��صر الروض��ة     -٢

  .الرسالة، الطبعة األولى
  ).٥٨١/ ٢(شرح مختصر الروضة  -٣
  ).٢٥٧ /١ (،المستصفى: ینظر -٤



 

 

 - ٣٦٦٤ - 

سبق الكالم في معناھا في الرد على االعتراض على ) إخراج بعض الجملة(
  .التعریف

إال، حاشا، غیر، سوى، َبْید، لیس، ال یكون، ما : (وھي) ھابـ إال أو ما قام مقام(
  :وھذا قید احترازّي لمنع دخول أمرین) عدا، ما خال، ال سّیما

 اْلمخّصصات األخرى اْلُمتصلة؛ إذ إن لكل ُمَخصِّص صیغ وأدوات َتختلف عن -١
  . صیغ االستثناء وأدواتھ

: في عرف اللغة، كقوِلھمالصیغ التي تتضمن اإلخراج لكنھا لیست باستثناء -٢
  .فإن ھذا لیس باستثناء لغة" أكرم القوم دون زید"

فھو غیر ما تقرر عند األصولّیین، فھم یطلقون : أما االستثناء عند الفقھاء
االستثناء في اْلَمسائل الفقھّیة، ویریدون بھ اْلمعنى األعم من الحد األصولّي، 

یقتضي اْلُمغایرة، واْلُمخالفة لكالم كل ما : (والنحوّي من جھة أداتھ، فھو یشمل
 –، كاالستثناء بواسطة النص، والقیاس، واالجتھاد،، وغیرھا من األسباب )متقدم

أنت طالق إن : "، وِمما یؤید ذلك إطالقھم االستثناء ِلمن یقول المرأتھ-كما سیأتي
  .)١(، وھو ِفي التحقیق تعلیق"شاء اهللا

خصیص بعض الشيء من جملتھ، أو االستثناء ھو َت: "قال صاحب اإلحكام
إخراج شيء ما ِمما أدخلت فیھ شيء آخر، إال أن النحوّیین اعتادوا أن یسموا 

حاشا، وخال، وإال، وما لم یكن، وما عدا، وما : "باالستثناء ما كان من ذلك بلفظ
اقتل القوم، ودع زیًدا، مسّمى : ، وأن َیجعلوا ما كان خبًرا من خبر كقولك"سوى

  .)٢(" تخصیص ال استثناء، وھما في الحقیقة سواءباسم ال

، فالذي )عفوت إن شاء اهللا: (ولو قال مستحق الدم: "وقال في ِنھایة اْلَمطلب
جاء بھ لیس بعفو، وھذا َسّماه العلماء االستثناء، وھو ِفي التحقیق تعلیق، وسبیل 

تسمیة قول استثناء، كسبیل ) أنت طالق إن شاء اهللا تعالى: (تسمیة قول القائل
استثناء، ولیس یبعد عن اللغة تسمیة جمیع ذلك ) أنت طالق إن دخلت الدار: (القائل

أنت طالق، كان یقتضي لفُظھ وقوَع الطالق على : استثناء؛ فإن َمْن أطلق قولھ
االسترسال من غیر تقیُّد ِبحاٍل، فإذا عقَّب اللفظ باالستثناء، فكأنھ َثناه عن مقتضى 

                                                           

بی�روت، الطبع�ة   - دار الفك�ر ،)٣٦٦/ ٣) (رد المحت�ار (الدر المختار وحاشیة اب�ن عاب�دین        : نظر ی -١
، دار الكتب العلمّیة، الطبعة األولى، المجموع       )٣٦٦/ ٥(كلیل لمختصر خلیل    نیة، التاج واإل  الثا

  .، مكتبة القاھرة)٤٦٦/ ٧(، دار الفكر، المغني البن قدامة )٢٣٣/ ١٧(شرح المھذب 
 تحقی�ق ال��شیخ أحم�د محم�د ش�اكر، دار اآلف��اق     ،)٤/١٠(اإلحك�ام ف�ي أص�ول األحك��ام الب�ن ح�زم       -٢

  .وتالجدیدة، بیر



 

 

 - ٣٦٦٥ - 

أنت طالق ثالًثا إال اثنتین : حبل عن امتداده، وإّنما ُسّمي قوُل القائلإطالقھ، َثْني ال
  .)١(" استثناء؛ ألن االستثناء َیْثِني موجب اللفظ عن الوقوع

وكذلك جاء في اْلُمسّودة بعد أن ساق تعریف االستثناء عند النحوّیین، ومن ذلك 
یًدا ولم أَر عمًرا، رأیت المؤمنین وما رأیت ز: فقول القائل"حصر صیغھ وحروفھ، 

 ثم –لیس استثناًء عند النحوّیین؛ ألن الواو لیس من حروف االستثناء " أو خالًدا
لھ ھذه الدار وِلى : وأما االستثناء في عرف الفقھاء فھذا منھا، وِلھذا لو قال: -قال

منھا ھذا البیت، كان ھذا استثناء عندھم، فاالستثناء قد یكون ِبمفرد، وھو االستثناء 
الخاص، وقد یكون ِبما ھو أعم من ذلك؛ كالجملة وھو العام، كما أن االشتراط 

، والصحابة والفقھاء، ولیس استثناء في باْلَمشیئة ھو استثناء في كالم النبّي 
  .)٢(" العرف النحوّي

                                                           

عبد العظ�یم محم�ود    / د. أ: ، حققھ وصنع فھارسھ   )٢١١/ ١٤(ھایة المطلب في درایة المذھب      ِن -١
: ، تحقی�ق )٨/٩٢(وینظر روضة الطالبین وعمدة المفت�ین      الّدیب، دار المنھاج، الطبعة األولى،    

  .الطبعة الثالثة عمان،-دمشق-زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمّي، بیروت
محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، دار الكت��اب     : لمحق��قا، )١٥٤( :ل الفق��ھالم��سودة ف��ي أص��و   -٢

  .العربّي



 

 

 - ٣٦٦٦ - 

  ِاملبحث الثاني

  أركان االستثناء وشروطه

  :أركان االستثناء: أوًلا

قام القوم إال : وھو اْلُمخَرج منھ، مذكوًرا كان َنحو: ھ اْلُمستثَنى من:الركن األول
  .)١(ما قام إال زید، ولھ شروط سنذكرھا في شروط االستثناء: زیًدا، أو متروًكا نحو

أو إحدى أخواتھا، وسیأتي تفصیل ) إال(وھي :  أداة االستثناء:الركن الثاني
  .الكالم فیھا في المطلب الثالث

وھو ما خالف حكمھ حكم المستثنى : وھو الـُمخرج: ى اْلُمستثَن:الركن الثالث
  .)٢(أو إحدى أخواتھا) إال(منھ، وھو الواقع بعد 

  :شروط االستثناء: ثانًیا

 :االتصال: الشرط األول

وذلك بأن یكون الكالم واحًدا غیر منقطع، فیكون اتصال اْلمستثَنى باْلُمستثنى منھ 
ن دون انقطاع، أو حكًما بأن یكون م" َنجح الطالب إال زیًدا: "حقیقة؛ كقولك

انفصالھ، وتأخره على وجھ ال یدل على أن اْلُمتكّلم قد استوَفى غرضھ من الكالم؛ 
كالسكوت النقطاع َنَفس، أو بلع ریق، أو عطاس، أو تثاؤب، فإن انفصل على غیر 
ھذا الوجھ لغا؛ ألن االستثناء غیر مستقل بنفسھ، فھو جزء من الكالم ُأِتَي بھ 

  ، )٣(ْتمامھ وإفادتھ؛ لذلك ال یفید شیًئا إال إذا اتصل بھ مباشرة؛ كاْلُمبتدأ والخبر إل

                                                           

األس��تاذ -فخ��ر ال��دین قب��اوة/ د: تحقی��ق ،)٥١١: ص (المع��اني ح��روف ف��ي ال��داني الجن��ى: نظ��ر ی-١
  .الطبعة األولى، لبنان– دار الكتب العلمّیة، بیروت،محمد ندیم فاضل

  .)٥١٢(ّي صالجنى الداني في حروف المعاني للمراد -٢
، )١٣٧/ ١(، والبرھ���ان ف���ي أص���ول الفق���ھ  )١١٧/ ٣(ك���شف األس���رار ش���رح أص���ول  : ینظ���ر -٣

لبن��ان، الطبع��ة األول��ى،  –ص��الح ب��ن محم��د ب��ن عوی��ضة، دار الكت��ب العلمّی��ة بی��روت   : المحق��ق
محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمّی�ة، الطبع�ة        : ، تحقیق )٢٥٨: ص(والمستصفى  

 أحم�د ب�ن عل�ي    /د: حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ    ،)٦٦٢/ ٢(دة في أصول الفقھ     العواألولى،  
بن سیر المباركي، األستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض، جامعة الملك محمد ب�ن س�عود         

إرشاد الفحول إلى تحقی�ق الح�ق م�ن عل�م األص�ول         ودون ناشر، الطبعة الثانیة،     من  اإلسالمّیة،  
  .الطبعة األولى خ أحمد عزو عنایة، دمشق، دار الكتاب العربّي،الشی: ، المحقق)٣٦٣/ ١(
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وھذا الشرط لیس متفًقا علیھ بین األصولّیین بل وقع الخالف فیھ على 
  :قولین

  .)١( ذھب َجماھیر العلماء إلى اشتراط االتصال لصحة االستثناء :القول األول

ء إلى أن االتصال لیس شرًطا لصحة االستثناء،  ذھب بعض العلما:القول الثاِني
ُرِوَي عن ابن : االّتجاه األول: فھو جائز، ولو مع االنفصال، وِلھذا القول اّتجاھات

 أنھ یصح االستثناء، وإن طال الزمن، ُثم اختلف عنھ، - رضي اهللا عنھ–عباس 
م األكثرین في أبًدا، وھذا الذي یقتضیھ كال: إلى سنة، وقیل: إلى شھر، وقیل: فقیل

ذھب بعضھم إلى أنھ ال یشترط االتصال ما دام ِفي : االّتجاه الثاِني. )٢(النقل عنھ
ذھب بعض المالكّیة، ونسبھ بعضھم إلى اإلمام أحمد، : االّتجاه الثالث. )٣(اْلَمجلس

وھو جواز تأخیر االستثناء لفًظا مع إضمار االستثناء متصًلا باْلُمستثنى منھ، ویكون 
ذھب بعض الفقھاء إلى جواز : االّتجاه الرابع. )٤( لم بھ مدیًنا بینھ وبین اهللا اْلمتك

ذھب بعض الفقھاء إلى : ، االّتجاه الخامس)٥(الفصل في كالم اهللا من دون غیره 
جاءِني : "جواز تأخیره إذا كان في الكالم قرینة على إرادة االستثناء؛ كأن یقول

  .)٦(، وھو استثناء ِمما كنَت قْلَت"زیًداإال : "، ثم یقول بعد زمان"الناس

وھو القائل باشتراط االتصال لصحة االستثناء من القرآن  :أدلة القول األول
﴿َوُخْذ ِبَیِدَك ِضْغًثا َفاْضِرْب ِبِھ َوَلا : والسنة أما القرآن فقولھ تعالى ألیوب 

ھ للمخرج من ھذه أن اهللا أرشد نبّی: ، وجھ االستدالل]٤٤: سورة ص، اآلیة[َتْحَنْث﴾
 ضربة واحدة، فَیَبرُّ في )١( فیھ مئة ِشْمَراخ )٧(الیمین بأن یضرب امرأتھ بِضْغث

                                                           

  .المراجع السابقة: ینظر -١
 الطبع�ة  ،بی�روت، لبن�ان   ، دار الكتب العلمّیة، )٢٠١: (نھایة السول شرح منھاج الوصول    : ینظر -٢

 ، والمست�صفى للغزال�يّ    )٥٢٨ص: (، واالس�تغناء للقراف�يّ    )٢٩٧/ ١(األولى، وتیسیر التحری�ر     
  ).٢/٦٦١( ، والعدة ألبي یعلى)١/٢٥٨(

مام أحمد والحسن البصرّي وعطاء، وی�روى ع�ن اإلم�ام أحم�د أی�ًضا أن�ھ قیَّ�د        وھو روایة عن اإل    -٣
، وإع�الم الم�وقعین ع�ن رب    )١٥٢: ص(ینظر المسودة ف�ي أص�ول الفق�ھ    . ذلك في الیمین فقط  

ش��رح ولطبع��ة األول��ى،  دار اب��ن الج��وزي للن��شر والتوزی��ع، ا ،)٤٩٢/ ٥(الع��المین ت م��شھور 
محم��د الزحیل��ي ونزی��ھ حم��اد، مكتب��ة العبیك��ان، الطبع��ة     : تحقی��ق، )٣٠٠/ ٣(الكوك��ب المنی��ر  

  .الثانیة
، ون���سبھ أمی���ر بادش���اه الحنف���ّي لإلم���ام أحم���د ف���ي تی���سیر  )٥٢٨: (االس���تغناء للقراف���ّي: ینظ���ر -٤

  .تجاه الثاني ولم أجد ھذا القول لھ، والمشھور عنھ ما ذكرتھ في اال،)١/٢٩٨(التحریر
  ).١٤٠/ ١(البرھان في أصول الفقھ : ینظر -٥
الطبع�ة  ،  دار الكت�ب العلمّی�ة  ،)٣٩( :، صھذا القول أورده الشیرازّي في اللمع ولم ین�سبھ ألح�د     -٦

  .الثانیة
ھ�و م�لء الی�د م�ن الح�شیش المخت��اط، وقی�ل الحزم�ة من�ھ ومم�ا أش�بھھ، النھای�ة الب��ن            : ال�ِضْغث  -٧

محم�ود محم�د الطن�احي، المكتب�ة         -يطاھر أحم�د ال�زاو    :  تحقیق ،)ضغث (، مادة )٣/٩٠(األثیر  
  .بیروت–العلمّیة
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 إلیھ؛ إذ ھو بكل - تعالى –َیمینھ، ولو كان االستثناء المتراخي جائًزا ألرشده اهللا 
  .)٢(حال أخف من الضرب 

ین، فرأیَت غیرھا إذا حلفَت على َیم«:  أنھ قالأما السنة ففیما جاء عن النبّي 
أنھ لو كان : ، وجھ االستدالل)٣(»خیًرا منھا، فكّفر عن َیمینك، وأِت الذي ھو خیر

  :، وذلك لسببین)٤( إلى الحنث والكفارةاالستثناء یرفعھا بعد مدة ِلما أرشد النبّي 

 أن أھل اللغة متفقون على اشتراط االتصال في االستثناء، فمن خالف :أولھما
، ثم قال "لفالن َعَلّي عشرة دراھم: "؛ وِلھذا فإنھ لو قال)٥(لف لإلجماع ذلك فھو ُمخا

: ، ثانیھما)٦(، فإنھ ال یعد استثناًء وال كالًما صحیًحا"إال درھًما: "بعد شھر، أو سنة
من الكالم الذي ال یستقل بنفسھ، فال یفید إال بانضمام : أن االستثناء من التوابع، أي

  .)٧(الخبرإلى غیره، كحال الشرط و

وھو القائل باالتصال لیس شرًطا لصحة االستثناء، فھو  :أدلة القول الثاني
  .جائز ولو مع االنفصال باّتجاھات

  :أما دلیل االتجاه األول

إذا حلف الرجل على : " أنھ قال-رضي اهللا عنھ– أنھ جاء عن ابن عباس -١
  ِفي ھذا ﴿َواْذُكْر َربََّك ِإَذا َیمین فلھ أن یستثني ولو إلى سنة، وإّنما نزلت ھذه اآلیة 

                                                                                                                                                     

 م��ادة ،)٢/٥٠٠( النھای��ة الب��ن األثی��ر  ،-الِع��ْذق-ھ��و ك��ل غ��صن م��ن أغ��صان الِعْثك��ال  : ال��شمراخ -١
  ).شمرخ(

، تحقی��ق أحم��د البردون��ي وإب��راھیم أطف��یش، دار الكت��ب      )١٥/٢١٤ (،تف��سیر القرطب��يّ : انظ��ر -٢
حقی�ق عب�د ال�رحمن ب�ن مع�ال       تَ ،)٧١٤ (:وتف�سیر ال�سعديّ   ،  ّیة، القاھرة، الطبع�ة الثانی�ة     المصر

  .اللویحق، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة األولى
﴿َلا ُیَؤاِخُذُكُم اللَُّھ ِب�اللَّْغِو ِف�ي َأْیَم�اِنُكْم﴾    : رواه البخارّي، كتاب األیمان والنذور، باب قول اهللا تعالى         -٣

محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر، دار  : ، تحقی��ق)٦٦٢٢(ب��رقم ) ٨/١٢٧( ،)٨٩( :المائ��دة آی��ة
الطبع�ة األول�ى، ورواه م�سلم، كت�اب األیم�ان، ب�اب              ترقیم محمد فؤاد عبد الب�اقي،      طوق النجاة، 

، )١٢٧٣ /٣ (،َنْدِب من حلف یمیًنا فرأى خیًرا منھا أن یأتي الذي ھو خی�ر، ویكف�ر ع�ن یمین�ھ         
  .بیروت–مد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربّي مح:  تحقیق،)١٦٥٢(برقم 

  ).٦٦٢-٢/٦٦١(، والعدة ألبي یعلى )١/٢٩٨(تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفّي : ینظر -٤
  ).١/٢٥٨( ونقل اتفاقھم على ذلك الغزالّي في المستصفى -٥
  ).٢/٢٨٩( اإلحكام لآلمدّي -٦
  ).١/٢٥٨(المستصفى للغزالّي : ینظر -٧



 

 

 - ٣٦٦٩ - 

، وابن عباس من )١(إذا ذكر استثِني: ، أي]٢٤سورة الكھف اآلیة [َنِسیَت﴾
  . فصحاء العرب وعاِلم َبحر، فھو حجة ھنا

  : نوقش ھذا الدلیل من ثالثة أوجھ

  . أنھ ضعیف ال ُیحتج بھ؛ كما تبین في َتخریجھ:الوجھ األول

 رضي اهللا –أن قول ابن عباس : األول: یھ تأویالن التأویل، وف:الوجھ الثاِني
 َمحمول على ما إذا كان اْلمتكلم نوى االستثناء، ولكنھ نسیھ، فإن لھ أن -عنھما 

، )٢(یذكره، ولو بعد تلك اْلُمدد، فُیقبل منھ ظاھًرا ویكون باطًنا مدیًنا بینھ وبین اهللا 
ى مشیئة اهللا تعالى خاصة، كمن  أن مراد ابن عباس إّنما ھو في التعلیق عل:الثاِني

  .)٣(إن شاء اهللا، فإذا نسي أن یقولھا فال بأس أن یقولھا متى ذكرھا: حلف وقال

                                                           

ح�دیث  : " وق�ال  ،)٧٨٣٣(ب�رقم    )٣٣٦(/ أخرجھ الح�اكم ف�ي الم�ستدرك، كت�اب األیم�ان والن�ذور             -١
م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا، دار الكت��ب   :  تحقی��ق،"ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م یخرج��اه  

بیروت، الطبعة األولى، وھذا األثر یرویھ األعم�ش ع�ن مجاھ�د ع�ن اب�ن عب�اس، وق�د                   –العلمّیة
تف�سیر اب�ن   . حدثني ب�ھ لی�ث ب�ن أب�ي س�لیم ع�ن مجاھ�د            : اھد؟ فقال قیل لألعمش سمعتھ من مج    

ال��دكتور عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي، دار ھج��ر،  :  تحقی��ق،)٢٢٥/ ١٥( جری��ر الطب��رّي
، )٣/٤٢٠(می�زان االعت�دال لل�ذھبّي     . الطبعة األولى، ولیث ھذا ض�عفھ أحم�د ویحی�ى والن�سائيّ           

 ،لبن�ان، الطبع�ة األول�ى     –لطباع�ة والن�شر، بی�روت     عل�ي محم�د البج�اوي، دار المعرف�ة ل         : تحقیق
اخ��تلط ف��ي آخ��ر عم��ره حت��ى ك��ان ال ی��دري م��ا یح��دث ب��ھ، فك��ان یقل��ب   : "وق��ال عن��ھ اب��ن حب��ان

ي األسانید، ویرفع المراس�یل، وی�أتي ع�ن الثق�ات بم�ا ل�یس م�ن أح�ادیثھم، ك�ل ذل�ك ك�ان من�ھ ِف�                
المج��روحین " ى ب��ن مع��ینحی��ى القط��ان واب��ن مھ��دي وأحم��د ب��ن حنب��ل ویحی��  اختالط��ھ، ترك��ھ َی

وض��عفھ اب��ن ، .محم��ود إب��راھیم زای��د، دار ال��وعي، حل��ب، الطبع��ة األول��ى  : ، تحقی��ق)٢/٢٣١(
الحسین آیت سعید،  .، د "رد من أجلھ أحادیث   : "وقال،  )٣/١١( القطان في بیان الوھم واإلیھام    

م��اء عل��ى اتف��ق العل ":وق��ال الن��ووّي ف��ي تھ��ذیب األس��ماء. الری��اض، الطبع��ة األول��ى–دار طیب��ة
، دار الكتب العلمّیة، بیروت، لبنان، وق�ال     )٢/٧٥( "ضعفھ، واضطراب حدیثھ، واختالل ضبطھ    

) ١/٤٦٤(تقری�ب التھ�ذیب   " ا ولم یتمیز حدیث�ھ فت�رك  صدوق اختلط جدًّ: "فیھ الحافظ ابن حجر 
 س��وریا، الطبع��ة األول��ى، وض��عفھ ف��ي المطال��ب العالی���ة      –تقری��ب محم��د عوام��ة، دار الرش��ید    

دار الغی��ث للن��شر - تحقی��ق مجموع��ة م��ن الب��احثین، دار العاص��مة للن��شر والتوزی��ع  ،)٧/٢٩٣(
: ھ��ذا ق��ال الج��وینيّ ھ��ذا األث��ر؛ وِل وعل��ى ھ��ذا ف��ال ی��صح االس��تدالل بِ  ؛والتوزی��ع الطبع��ة األول��ى 

سألة أن اب��ن عب��اس وھ��و حب��ر ھ��ذه األم��ة ومرجوعھ��ا ف��ي م��شكالت   َم��والغ��امض ف��ي ھ��ذه اْل"
ثل ھذا المذھب على ظھ�ور بطالن�ھ؟ والوج�ھ اتھ�ام الناق�ل وحم�ل        القرآن كیف یستجیز انتحال م    

  ).١/١٤٠(البرھان " ختلق مخترع، والكذب أكثر ما یسمعالنقل على أنھ خطأ، أو ُم
  ).١/١٤٠( البرھان للجوینّي: نظر ی-٢
 شركة الطباعة الفنیة   ،طھ عبد الرؤوف سعد   : ، تحقیق )٢٤٣: ص (الفصول تنقیح شرح :نظر ی -٣

: ، تحقیق)٢/٤٠٣ ( وھذا التأویل نصره ابن القیم في مدارج السالكین       .الطبعة األولى ،  المتحدة
  .الثالثة الطبعة بیروت،–العربّي الكتاب دار البغدادّي، باهللا المعتصم محمد
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 –سلمنا أال تأویل ھنا، فحاصل األمر أن النقل عن ابن عباس : الوجھ الثالث
 ُمعاَرض بإجماع أھل اللغة على اشتراط االتصال، فُیقدم اإلجماع -رضي اهللا عنھما 

)١(.  

واهللا ألغزون قریًشا، واهللا «:  قالما ُرِوَي أن رسول اهللا : لیل االتجاه الثاِنيد
: ، وجھ االستدالل)٢(» إن شاء اهللا«: ، ثم قال»ألغزون قریًشا، واهللا ألغزون قریًشا

 فصل في االستثناء ِفي َمجلس واحد، فیبقى ما عداه على األصل، وھو أن النبّي 
  . اشتراط االتصال

  :  ثالثة أوجھنوقش من

 أن الحدیث مرسل، والمرسل ال تقوم بھ حجة؛ ألنھ من قبیل :الوجھ األول
 أّن السكوت ِفي الحدیث َیحتمل أنھ من السكوت الذي ال :الوجھ الثاِني، )٣(الضعیف

 جمًعا بین - لو سلمنا وصلھ –ُیِخل باالتصال الحكمّي، وَیجب َحمل الحدیث على ذلك 
َلم یكن على وجھ االستثناء؛ بل » إن شاء اهللا«:  أن قولھ:الثالوجھ الث، )٤(األدلة 

﴿َوال : ؛ وِلھذا قال تعالى)٥(كان على معنى أن األفعال اْلُمستقبلة تقع َبمشیئة اهللا تعالى
  ].٢٣اآلیة : سورة الكھف[َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا، ِإالَّ َأْن َیَشاَء اللَُّھ﴾ 

 أن االعتبار بنیة اْلُمتكّلم، فإذا كان ناوًیا االستثناء حال التكلم :جاه الثالثدلیل االّت
  .)٦(ُیَعّد متصًلا وال یضره التأخیر

                                                           

  .)٢/٢٩١(اإلحكام لآلمدّي : ظر ین-١
ب�رقم   )٣/٢٣١( وتأخرجھ أبو داود، كتاب األیمان والنذور، باب االستثناء في الیمین بعد السك            -٢

وقد أسند ھ�ذا الح�دیث غی�ر     : "من طریق شریك عن ِسَماك عن عكرمة مرسًلا، وقال        ) ٣٢٨٥(
 ورواه اب�ن    بی�روت، –ص�یدا  الع�صریة،  المكتبة الحمید، عبد الدین محیي محمد:  تحقیق ،"واحد

، كتاب األیمان، ذكر نفي الحنث عن م�ن اس�تثنى ف�ي یمین�ھ بع�د             )١٠/١٨٥( حبان في صحیحھ  
من حدیث ِمْسَعر عن ِسَماك عن عكرمة عن اب�ن عب�اس مثل�ھ إال     ) ٤٣٤٣(برقم  ،  ة یسیرة سكت

–الرسالة مؤسسة األرنؤوط، شعیب:  تحقیق،"إن شاء اهللا  : "ثم سكت فقال  : أنھ قال في آخره   
 ورواه البیھق��ّي ف��ي الكب��رى موص��وًلا ومرس��ًلا، كت��اب األیم��ان، ب��اب     الثانی��ة، الطبع��ة بی��روت،

ب�رقم   )١٠/٨٢( مینھ واستثنائھ سكتة یسیرة النقطاع صوت، أو أخذ َنَفس     یَ الحالف یسكت بین  
 لبن�ان، -بی�روت  العلمّی�ة،  الكت�ب  دار عط�ا،  الق�ادر  عب�د  محم�د :  تحقیق ،)١٩٩٢٨(و) ١٩٩٢٧(

 م��ن فری��ق  تحقی��ق،)٤/١٤٦( األش��بھ إرس��الھ:  ق��ال اب��ن أب��ي ح��اتم ف��ي العل��ل  الثالث��ة، الطبع��ة
 الجری��سي، ال��رحمن عب��د ب��ن خال��د/ الحمی��د، د اهللا عب��د ب��ن س��عد/ د وعنای��ة بإش��راف الب��احثین

، "رجح األئمة إرسالھ  ): "٢/٩٣(  وقال ابن حجر في الدرایة     األولى، الطبعة الحمیضي، مطابع
  .بیروت–المعرفة دار المدنّي، الیماني ھاشم اهللا عبد السید َتحقیق

  .بیروت–، دار المعرفة)٣/٥٧(، األم للشافعّي: انظر -٣
  ).٢/٢٩١( واإلحكام لآلمدّي ،)١/٢٩٩( تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفّي: انظر -٤
  ).٢/٦٦٤( العدة ألبي یعلى -٥
  .ردننشر، األل، دار أسامة ل)١٨٠( مباحث التخصیص لعمر عبد العزیز -٦
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بأن األدلة الواردة في منع استثناء المنفصل َلم تفرق بین مْنوي وغیر  :نوقش
االنفصال مْنوي، وھذه مسألة لغوّیة، وقد مّر قریًبا إجماع أھل اللغة على عدم جواز 

  .)١(ِفي االستثناء من دون التطرق للنیة 

﴿َلا َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن :  أنھ َلّما نزل قولھ تعالى:دلیل االّتجاه الرابع
جاء ابن أم ] ٩٥اآلیة : سورة النساء[َغْیُر أولي الضََّرِر َواْلُمَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ﴾

 فأنزل -وكان رجال أعمى–ا رسول اهللا، لو أستطیع الجھاد َلجاھدت ی:  فقال)٢(مكتوم
أن االستثناء : ، وجھ االستدالل)٣( ﴿َغْیُر أولي الضََّرِر﴾ على رسولھ - تعالى–اهللا 

  .جاز مع الفصل في القرآن لھذه الواقعة فال نتعداھا إلى غیرھا

  :نوقش من وجھین

القاعدون ممن وجب علیھم : المؤمنین أن اْلُمراد بالقاعدین من :الوجھ األول 
: القعود عن أداء الواجب، فیكون قولھ تعالى: الجھاد؛ ألن المراد من القعود ھو

﴿َغْیُر أولي الضََّرِر﴾ لیس ُمخصًصا، وال مستثنى، بل ھو تقریر، وَیجوز التأخیر في 
  .)٤(بیان التقریر باالتفاق 

َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ﴿َلا :  َیحتمل أن قولھ تعالى:الوجھ الثاِني
﴾ نزل مرة أخرى مكان العبارة األوَلى ِلھذه ..أولي الضََّرِر َواْلُمَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ

اآلیة اْلَخالیة من قید ﴿َغْیُر أولي الضََّرِر﴾؛ وبناء علیھ یكون نسًخا، والنسخ واجب 
ى كال التقدیرین ال دلیل على جواز فصل االستثناء في فعل. )٥(تأخیره عن المنسوخ 

  .ھذه اآلیة

                                                           

  ).١/٢٩٨(تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفّي : ینظر -١
حابّي، ش��جاع، ك��ان ض��ریر الب��صر، أس��لم بمك��ة، ھ��و عم��رو ب��ن ق��یس ب��ن زائ��دة ب��ن األص��م، ص�� -٢

 في المدینة مع بالل، وك�ان النب�ّي   وھاجر إلى المدینة بعد وقعة بدر، وكان یؤذن لرسول اهللا     
یستخلفھ على المدینة، یصلي بالناس، في غزوات�ھ عام�ة، وح�ضر ح�رب القادس�یة ومع�ھ رای�ة          

إل�ى المدین�ة، فت�وفي فیھ�ا س�نة      ورج�ع بع�دھا    -وھ�و أعم�ى  -سوداء وعلی�ھ درع س�ابغة، فقات�ل         
عل�ي محم�د البج�اوي، دار الجی�ل،       : ، المحقق )٣/١١٩٩(االستیعاب البن عبد البر   : ینظر. ه٢٣

ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود : تحقی��ق، )٤/٤٩٥( بی��روت، الطبع��ة األول��ى، واإلص��ابة الب��ن حج��ر
  .وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمّیة، بیروت الطبعة األولى

﴿َلا َی�ْسَتِوي اْلَقاِع�ُدوَن ِم�َن    : خرجھ البخارّي، كتاب الجھاد والسیر، باب قول اهللا تعالى والحدیث أ  -٣
اْلُم���ْؤِمِنیَن َغْی���ُر أول���ي ال���ضََّرِر َواْلُمَجاِھ���ُدوَن ِف���ي َس���ِبیِل اللَّ���ِھ ِب���َأْمَواِلِھْم َوَأْنُف���ِسِھْم َف���ضََّل اللَّ���ُھ   

 َعَل��ى اْلَقاِع��ِدیَن َدَرَج��ًة َوُكل��ا َوَع��َد اللَّ��ُھ اْلُح��ْسَنى َوَف��ضََّل اللَّ��ُھ         اْلُمَجاِھ��ِدیَن ِب��َأْمَواِلِھْم َوَأْنُف��ِسِھمْ  
) ٤/٢٥، ٢٣( :﴿َغُف�وًرا َرِحیًم�ا﴾ الن�ساء   : ، إل�ى قول�ھ   )٩٥: (اْلُمَجاِھِدیَن َعَلى اْلَقاِعِدیَن﴾ الن�ساء    

  ).٢٨٣٢(: برقم
  . المعراج الدولیة، دار)٧٠ (،االستثناء عند األصولّیین ألكرم أوزیقان: ظر ین-٤
  .بیروت، الطبعة األولى–، دار الكتب العلمّیة)١٧٧(، أسباب النزول للواحدّي: نظر ی-٥



 

 

 - ٣٦٧٢ - 

 أن القرینة المذكورة مع االستثناء ترفع اإلشكال من :دلیل االّتجاه اْلَخامس
  .)١ (رجوع االستثناء إلى الكالم السابق الذكر

بأن االستثناء غیر متصل بنفسھ، وھذا یعني ذكره مع صدر الكالم  :نوقش
  .ثم إنھ ُمخالف الستعمال اللغة وإجماع أھلھااالستثنائّي، 

راا  

 قول اْلُجمھور القائلین بوجوب االتصال مطلًقا؛ لقوة أدلتھ - واهللا أعلم –یترجح 
ومناقشة أدلة اْلُمخالفین ِبما ال یدع فیھا مستمسًكا، وألن القول بصحة انفصال 

اصد الشرع؛ ألنھ یتعذر االستثناء عن اْلُمستثنى یؤدي إلى أمور باطلة تناِفي مق
 على ھذا –ثبوت األحكام الفقھّیة من بیع، ونكاح، وطالق، وعتاق؛ ألنھ َیجوز 

 أن یقر الرجل الیوم بشيء ثم یستثني في زمن الحق، وھذا یؤدي إلى -اْلَمذھب 
  .)٢(اضطراب حیاة الناس، وھذا یتنافى مع مقاصد الشرع

  :عدم االستغراق: الشرط الثاِني

اء ِفي الجملة على أنھ ال َیجوز أن یكون االستثناء مستغرًقا للمستثَنى اتفق العلم
، فإن االستثناء باطل، وتلزمھ عشرة، كما )لھ عليَّ عشرة إال عشرة: (منھ َنحو

﴿َفَلِبَث ِفیِھْم َأْلَف َسَنٍة ِإلَّا : ، كقولھ تعالى)٣(اتفقوا على صحة استثناء ما دون النصف
، ودلیلھم على ذلك، أنھ إقرار منطوق ]١٤اآلیة : العنكبوتسورة [َخْمِسیَن َعاًما﴾

بھ، واْلمنطوق بھ ال یرفع كلیًّا؛ وإال فیكون كالًما ھدًرا، وباطًلا من القول؛ ألن الكالم 
نقض آخُره أوَلھ نقًضا كلًیا بحیث َلم یبَق للكالم أثر، أو معنى، أو قیمة؛ وألن 

ء من شيء آخر، فال بد أن یكون ھناك االستثناء إخراج، واإلخراج یتطلب نزع شي
  .)٤(شيء َیخرج، وشيء یبقى بعد النطق باالستثناء 

وُیحسن بنا اإلشارة إلى استثناء األكثر، واْلمساوي من غیر استطراد، فأّما 
  :لھ عندي عشرة دراھم إال تسعة، ففیھ قوالن: األكثر كقولك

                                                           

  .الطبعة الثانیة،  دار الكتب العلمّیة،)١/٣٩ (اللمع للشیرازّي: ظر ین-١
  ).٢/٦٦٣( ، والعدة ألبي یعلى)١/٢٩٨( تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفّي: نظر ی-٢
، دراس�ة  )٣/٣٧( ، والمح�صول لل�رازيّ  )١/٣٠٠( ی�سیر التحری�ر ألمی�ر بادش�اه الحنف�يّ       ت: ینظر -٣

واإلحك��ام ، الطبع��ة الثالث��ة ،  مؤس��سة الرس��الة ،ال��دكتور ط��ھ ج��ابر فی��اض العل��واني   : وتحقی��ق
، وش�رح   )٥٣٦( ، واالس�تغناء للقراف�يّ    )١/٢٠٢( ، ونھایة السول لإلس�نويّ    )٢/٢٩٧( لآلمدّي

، وق�د نق�ل القراف�ّي    )١/٣٦٧( ، وإرشاد الفح�ول لل�شوكانيّ   )٢/٥٩٧( مختصر الروضة للطوفيّ  
قوًل��ا م��سنًدا الب��ن طلح��ة م��ن المالكّی��ة ی��رى ص��حة االس��تثناء الم��ستغرق، وھ��ذا الق��ول م��سبوق   

  .باإلجماع فھو باطل
، واإلحك�ام  )٣/٣٧( ، والمح�صول لل�رازيّ    )١/٣٠٠( تیسیر التحریر ألمیر بادشاه الحنفيّ    : ینظر -٤

، وش�رح   )٥٣٦(، واالس�تغناء للقراف�ّي      )١/٢٠٢( ، ونھایة السول لإلس�نويّ    )٢/٢٩٧( لآلمدّي
  ).١/٣٦٧(، وإرشاد الفحول للشوكانّي)٢/٥٩٧( مختصر الروضة للطوفّي



 

 

 - ٣٦٧٣ - 

  .)١( صحة استثناء األكثر ذھب الحنابلة في المشھور عنھم إلى عدم:القول األول

  .)٢( ذھب َجماھیر العلماء إلى صحة استثناء األكثر :القول الثاِني

 القائل بعدم صحة استثناء األكثر، بدلیل منع أھل اللغة من :أدلة القول األول
، ودلیل أن االستثناء قد جرى ِفي كالم العرب )٣(ذلك، وأنكروه ونفوه ِفي لغة العرب

ألصل استمرار الكالم من دون استثناء؛ ألنھ إنكار بعد إقرار، على خالف األصل، وا
واألصل عدم اإلنكار، لكن َلّما كان اإلنسان قد یغفل عن بعض ما أقر بھ أجیز استثناء 
القلیل لدفع الضرر، أّما الكثیر فال ُیعقل أن یغفل عنھ اإلنسان فلم َیجز االستثناء جرًیا 

  .)٤(على األصل 

 القائل بعدم صحة استثناء األكثر، بدلیل أن َمجموع اآلیتین :)٥(دلیل القول الثاني
ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُھُم * ﴿َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَینَُّھْم َأْجَمِعیَن : الكریمتین في قولھ تعالى

 ﴿ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم: ، وقولھ تعالى]٨٣ -٨٢اآلیة : سورة ص[اْلُمْخَلِصیَن﴾ 
، وجھ االستدالل ِفي ]٤٢اآلیة : سورة الحجر[ُسْلَطاٌن ِإلَّا َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِویَن﴾

أّنھ استثَنى العباد اْلُمخَلصین من بِني آدم، ووجھ االستدالل ِفي اآلیة : اآلیة األوَلى
  .)٦ (استثنى الغاوین من العباد، وأیھما كان األكثر حصل المقصود: الثانیة

  :داللھم من ثالثة أوجھنوقش است

 أن اآلیتین لیس فیھما استثناء داللة على األكثر، فھما استثنتا :الوجھ األول
األقل ِفي الموضعین، ففي اآلیة األوَلى استثناء للمخلصین من بني آدم، وھو األقل، 

آلیة ، وأما ا]١٣اآلیة : سورة سبأ[﴿َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر﴾: بدلیل قولھ تعالى
الثانیة فإن اهللا استثنى الغاوین من مجموع العباد وفیھم المالئكة والجن واإلنس، 

: والغاوون من جمیع العباد ھم األقل؛ ألن المالئكة كلھم غیر غاوین كما قال تعالى
، وھم أكثر الخلق، ویضاف إلیھم من ]٢٦اآلیة : سورة األنبیاء[﴿َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن﴾

  . )٧(واإلنس فیكونوا أكثر من الغاوین آمن من الجن، 

، )لكن(في اآلیتین لالستثناء، بل ھي ِبمعنى ) إال( ال نسلم أن :الوجھ الثاِني
: لكن عبادك اْلُمخلصین ال أستطیع غوایتھم، وِفي الثانیة: والتقدیر ِفي اآلیة األوَلى

اآلیة الثانیة ولكن من اتبعك من الغاوین فإن جھنم موعدھم أجمعین، بدلیل أنھ ِفي 

                                                           

  ).٢/٦٦٧( العدة ألبي یعلى: ینظر -١
، )٥٣٧(، واالس����تغناء للقراف����ّي  )١/٣٠٠( تی����سیر التحری����ر ألمی����ر بادش����اه الحنف����يّ  : ینظ����ر -٢

  ).١/٢٥٩( غزالّيوالمستصفى لل
  ).٢/٦٦٧(العدة ألبي یعلى: ینظر -٣
  ).٢/٦٠١( شرح مختصر الروضة للطوفّي: ینظر -٤
  .ھ منًعا للتطویل واالستطرادنفي المسألة كالم كثیر؛ ولذلك سأكتفي بأقوى دلیل لدیھم وأجیب ع -٥
  ).٢/٢٩٧( دّي، واإلحكام لآلم)٣/٣٧( ، والمحصول للرازّي)٥٣٨(االستغناء للقرافّي : انظر -٦
  ).٢/٦٠٠( شرح مختصر الروضة للطوفّي: انظر -٧



 

 

 - ٣٦٧٤ - 

فإن لك علیھم سلطان، وھذا غیر ممكن بدلیل : لالستثناء لكان المعنى) إال(لو كانت 
سورة [﴿َوَما َكاَن ِلَي َعَلْیُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإلَّا َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي﴾: قول إبلیس

  . )١(وذلك في اآلخرة ] ٢٢اآلیة : إبراھیم

عندما منعنا صحة استثناء األكثر إنما أردنا ما إذا كانت الكثرة  أننا :الوجھ الثالث
ُمفادة من اللفظ ذاتھ، أما إذا كانت قد أفیدت من غیره من خارج فال نمنع ذلك، بل 

ما في ھذا الكیس من الدراھم إال : حصل االتفاق على صحتھ، فإذا قلت لشخص
لو كان استثناء للكل؛ ألن  فإن االستثناء یصح و-أي الزیوف–الزیوف، وكانت أكثر 

التحدید ھنا بالقلة والكثرة ال نعرفھ من اللفظ، بل نعرفھ بدلیل خارجي، ویدل على 
 وال شك في أن ،)٢(»كلكم جائع إال من أطعمتھ«: ذلك قولھ تعالى في الحدیث القدسي

واقع الـُمطَعم ھم األكثر، ولكن الكثرة لم ُتَفد من اللفظ بل من دلیل خارجّي، أي من ال
)٣(.  

راا  

 القول األول؛ لقوة دلیلھم، وألن االستثناء من مباحث – واهللا أعلم –یترجح 
لھ عندي : "اللغة، والعرب َلم تستعمل استثناء األكثر، وأما استثناء اْلُمَساوي؛ كقولك

، فھنا استثنى ما یساوي اْلُمتبّقي فاستثنى َخمسین، وأبقى "مئة درھم إال خمسین
  .قال ِبجواز استثناء األكثر قال ِبجواز استثناء اْلُمساوي من باب أوَلىأخرى، ومن 

ذھب : القول األول: أما اْلَماِنعون منھ فقد اختلفوا ِفي اْلُمَساوي على قولین
، وأدلتھم ھي نفس أدلة )٤(الحنابلة في وجھ عندھم إلى عدم صحة استثناء النصف

ذھب بعض الحنابلة : رھا، القول الثاِنيالقائلین بمنع استثناء األكثر التي سبق ذك
: ، ودلیلھم قولھ تعالى)٥(وبعض النحوّیین إلى صحة استثناء النصف من دون األكثر

 - ١اآلیة : سورة المزمل[یًلا﴾﴿َیا َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل ُقِم اللَّْیَل ِإلَّا َقِلیًلا ِنْصَفُھ َأِو اْنُقْص ِمْنُھ َقِل
٣[  

قم اللیل إال : والتقدیر) َقِلیًلا: (بدل من) ِنْصَفُھ: (ولھأن ق :وجھ االستدالل 
  .)٦(نصفھ

                                                           

  ).٢/٦٠١( ، وشرح مختصر الروضة للطوفّي)٢/٦٧٠( العدة ألبي یعلى:  ینظر-١
  ).٢٥٧٧(برقم  )٤/١٩٩٤( أخرجھ مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحریم الظلم -٢
  ).٢/٦٠٢(  للطوفّي، وشرح مختصر الروضة)٥٣٩(االستغناء للقرافّي : ینظر -٣
  ).٣٠٧-٣/٣٠٦( شرح الكوكب المنیر البن النجار: ینظر -٤
، وش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن  )٢/٦٧٠(، والع��دة ألب��ي یعل��ى)٢/٢٩٧(اإلحك��ام لآلم��دّي : نظ��ر ی-٥

  ).١/٣٦٨( ، وإرشاد الفحول للشوكانّي)٣٠٧-٣/٣٠٦( النجار
  ).٢/٦٧٠( العدة ألبي یعلى: ینظر -٦
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  :نوقش استداللھم من وجھین
﴿ِنْصَفُھ﴾ كالم مبتدأ لیس استثناء، وإنما االستثناء في :  أن قولھ:الوجھ األول 
دل ﴿ِنْصَفُھ﴾ ظرف للقیام فیھ، ویكون ب:  أن قولھ:الوجھ الثاِني، )١(﴿ِإلَّا َقِلیًلا﴾: قولھ

قم اللیل نصفھ إال قلیًلا، أو قم نصف اللیل إال قلیًلا، فاآلیة ال : من اللیل، والتقدیر
  .تصلح لالستدالل بھا على جواز استثناء النصف

  : الراجح
 القول األول كما سبق ِفي مسألة استثناء األكثر؛ ألن - واهللا أعلم –یترجح 

بما یغفل عنھ اإلنسان فقط، أما االستثناء على خالف األصل وجاز في القلیل الذي ر
  .المساوي والكثیر فال ُیعقل أن یغفل عنھ

  : أن یكون اْلُمستثَنى من جنس اْلُمستثَنى منھ: الشرط الثالث
: غیر اْلُمشارك ِفي الدخول َتحت اْلَمحكوم علیھ، كقولك: اْلُمراد باْلِجنس ھنا

 الناس، وقد اختلف العلماء ِفي ، فاْلِحمار ال یدخل ِفي عموم)٢(رأیت الناس إال حماًرا
  : اشتراط أن یكون اْلُمستثَنى من جنس اْلُمستثَنى منھ على قولین

ذھب بعض الشافعّیة وھو الصحیح من مذھب الحنابلة إلى اشتراط : القول األول
ذھب الحنفّیة : ، القول الثاِني)٣(أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ 

ة إلى أنھ ال یشترط أن یكون المستثنى من جنس المستثنى والمالكّیة وبعض الشافعّی
  .)٤(منھ 

  : أدلة القول األول
إذا : ثنیت الشيء: استفعال مأخوذ من الثني، ومنھ تقول:  أن االستثناء ھو-١

إذا رددتھ، وحقیقة االستثناء : ثنیت زیًدا عن رأیھ: عطفت بعضھ على بعض، وتقول
بعد أن كان : ا تناولھ اللفظ المستثنى منھ، أيإخراج بعض م: ھو-بالمفھوم العام-

اللفظ متناوال لجمیع األفراد ثناه االستثناء عن البعض، وھذا غیر متحقق في قول 
 غیر داخل في مدلول -وھو المستثنى-رأیت الناس إال حماًرا؛ ألن الحمار : القائل

 األولى باقیة  لكي یقال بإخراجھ وثنیھ عنھ، بل الجملة-وھو المستثنى منھ-الناس 
بحالھا لم تتغیر، وال تعلق للثاني باألول أصًلا، وإال لصح استثناء كل شيء من كل 

  .)٥(شيء؛ الشتراكھما في معنى عام 

                                                           

  ).٢/٦٧٠( بي یعلىالعدة أل: ینظر -١
  .، دار الكتبي، الطبعة األولى)٤/٣٧٩( البحر المحیط للزركشّي: ینظر -٢
  ).٢/٦٧٣( ، والعدة ألبي یعلى)٢/٢٩٢( اإلحكام لآلمدّي: ینظر -٣
، دار الكت�اب اإلس�المّي، وتی�سیر التحری�ر          )٣/١٣٢(كشف األسرار لعالء الدین البخ�ارّي       : ینظر -٤

  ).١/٢٨٧( ألمیر بادشاه الحنفّي
  ).٣/٢٨٨( ، وشرح الكوكب المنیر البن النجار)٢/٢٩٢( اإلحكام لآلمدّي: نظر ی-٥
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 أن االستثناء من غیر الجنس مستھجن في اللغة، وما ھذا شأنھ فال یكون -٢
  . )١(وضعھ مضاًفا إلى أھل اللغة 

وقع استعمالھ في القرآن ولغة العرب،  أن االستثناء من غیر الجنس قد -٣
  : والوقوع دلیل الجواز، ومن ذلك

﴿َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا إبلیَس َأَبى :  قولھ تعالى-أ
﴿َفَسَجُدوا ِإلَّا إبلیَس َلْم َیُكْن ِمَن : ، وقولھ]٣٤اآلیة : سورة البقرة[َواْسَتْكَبَر﴾

، وإبلیس لم یكن من جنس المالئكة بدلیل ]١١اآلیة : سورة األعراف[اِجِدیَن﴾السَّ
] ٥٠اآلیة : سورة الكھف[﴿ِإلَّا إبلیَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّھ﴾: قولھ تعالى

: والجن لیسوا من جنس المالئكة؛ ألنھ كان مخلوًقا من نار كما ِفي قولھ تعالى
، والمالئكة من نور، والنور غیر ]١٢اآلیة : سورة األعراف[ ِمْن َناٍر﴾﴿َخَلْقَتِني 

  .)٢(النار، فال یكون من جنسھم، وھو مستثنى منھم 
فقد ] ٦٢اآلیة : سورة مریم[﴿َلا َیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغًوا ِإلَّا َسَلاًما﴾:  قولھ تعالى-ب

  .)٣(استثنى السالم من اللغو، ولیس من جنسھ 
  : شاعر قول ال- جـ

   )٤(إال الَیَعافیر وإال الِعــــْیس* وبلدة لیس بھا أنیـــس 
إذ استثنى الَیَعافیر والِعْیس من األنیس ولیستا من جنسھ؛ ألن الَیَعافیر جمع 

؛ ألن )٦(اإلبل البیض مع ُشْقرة یسیرة: ، والِعْیس ھي)٥(ولد الظبیة: َیْعُفور وھو
  .)٧( بذوي العقول األنیس ھو من یؤانس، واألنس إنما یحصل

  :والجواب على أدلتھم من وجھین
  . بعدم التسلیم أنھا استثناء من غیر الجنس:الوجھ األول
) إال( التسلیم بأن ما ذكرتم من االستثناء من غیر الجنس غیر أن :الوجھ الثاِني

  .)٨ ()لكن(لیست لالستثناء وإنما لالستدراك بمعنى 
 وأكثر مالئكة وھو قول ابن عباس  كان إبلیس من ال:ففي اآلیة األولى

، وكان من قبل یقال لھم الجن؛ ألنھم كانوا خزان الجنان، أما تسمیتھ )٩(المفسرین 

                                                           

الطبع�ة  ،  دم�شق – دار الفك�ر   ،محم�د ح�سن ھیت�و     . د:  تحقی�ق  ،)١٦٦(التبصرة لل�شیرازّي    : نظر ی -١
  ).٢/٢٩٢( واإلحكام لآلمدّي. األولى

  ).٢/٢٩٣(  واإلحكام لآلمدّي،)٣/٣٤(، والمحصول للرازّي )٥١٢(االستغناء للقرافّي : ظر ین-٢
  ).٢/٢٩٣( اإلحكام لآلمدّي -٣
، دار )٥٣(دیوان��ھ : نظ��ری. ھ��ذا البی��ت م��ن أرج��وزة لع��امر ب��ن الح��ارث المع��روف بج��ران الع��ود  -٤

  .ھـ١٣٥٠الكتب المصرّیة، الطبعة األولى، 
  ).عفر(مادة ، )٤/٥٩٠( لسان العرب البن منظور -٥
  ).یسع(مادة ، )٦/١٥٢(المرجع السابق  -٦
  ).٢/٢٩٤(، واإلحكام لآلمدّي ٣/٣٦المحصول للرازّي :  ینظر-٧
  . ولذلك لم أذكرھا جمیًعا؛وبھذین الوجھین تناقش جمیع أدلة القول الثاني -٨
 ،عب�د ال��رزاق المھ��دي :  تحقی��ق،)١/١٠٤(، وتف�سیر البغ��وّي  )١/٥٠٣(تف��سیر الطب��رّي :  ینظ�ر -٩

  ).١/٢٩٤( ألولى وتفسیر القرطبّيالطبعة ا، بیروت–دار إحیاء التراث العربّي
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مكّي وبغدادّي، وُیحتمل أنھ سمي بذلك الجتنانھ : جنیًّا فنسبة إلى الجنة كما ُیقال
  : واختفائھ، ویدل على كونھ من المالئكة أمران

د استثناه من المالئكة، واألصل أن یكون من جنسھم؛  أن اللَّھ تعالى ق:األول
  .لالتفاق على صحة االستثناء من الجنس، واالختالف في غیره

 أنھ لو لم یكن إبلیس من المالئكة لما كان عاصًیا لألمر المتوجھ إلى :الثاِني
َتْكَبَر ﴿ِإلَّا إبلیَس َأَبى َواْس: ، ودلل على عصیانھ بقولھ)١(المالئكة؛ لكونھ لیس منھم 

  ].٣٤اآلیة : سورة البقرة[َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِریَن﴾ 
 فإن اللغو والسالم یجمعھما جنس الكالم، فكان االستثناء فیھا :أما اآلیة الثانیة

، ویكون )لكن(لالستدراك بمعنى ) إال(، أو تكون )٢(من الجنس بھذا االعتبار 
  .)٣( وسالًماال یسمعون فیھا لغًوا لكن یسمعون كالًما: المعنى

وأما استداللھم ببیت الشعر فھو استثناء من الجنس؛ ألن الظباء واإلبل مما 
یؤنس بھا؛ ألن وجودھا یدل على أن المنطقة لیست بعیدة عن المیاه أو المساكن 

  .)٤(اإلنسیة
  : الراجح
 القول األول، وھو اشتراط أن یكون اْلُمستثَنى من جنس - واهللا أعلم –یترجح 

َنى منھ لصحة االستثناء؛ وذلك لقوة دلیلھم، ومناقشتھم أدلة اْلُمخالفین، وألنھ اْلُمستث
أقرب ِلحقیقة االستثناء، وھو اإلخراج، فال یتصور اإلخراج في غیر الجنس؛ ألنھ َلم 

: وقد زاد الحنابلة شرطین لصحة االستثناء، ھما. یدخل ِفي المستثنى منھ ابتداًء
شافعّیة في األخیر، وھذان الشرطان یمكن إرجاعھما ، ووافقھم ال)النیة، والنطق(

إلى شرط االتصال، فالذي لم یقل بھما َعدَّھما داخلین في االتصال، ومن ذكرھما فإنھ 
  .قد زاد لشرط االتصال بیاًنا

ال نعلم خالفا بین : (كما أن االستثناء لھ داللة عاملة في النصوص ففي المسودة
، كما أنھ )٥ () یجعل الباقي وھو المستثنى منھ مجمالمثبتي العموم في أن االستثناء

االستثناء، والشرط، والوصف، والغایة؛ : ومن أظھر األدلة المتصلة غیر المستقلة
: فاالستثناء كقولھ تعالى في آیة المداینة، بعد أن أمر بكتابة الدین المؤجل قال تعالى

سورة [َھا َبْیَنُكْم َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَھا﴾ ﴿ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَن
  .)٦ (]٢٨٢اآلیة : البقرة

                                                           

  ).٢/٦٧٦( ، والعدة ألبي یعلى)٢/٢٩٥(، واإلحكام لآلمدّي )١٦٧(، التبصرة للشیرازّي:  ینظر-١
  ).٢/٥٩٥(شرح مختصر الروضة للطوفّي  -٢
  ).٢/٦٧٦( العدة ألبي یعلى:  ینظر-٣
ت��صر الروض��ة  ، وش��رح مخ)٢/٢٧٧( ، والع��دة ألب��ي یعل��ى  )٢/٢٩٦( اإلحك��ام لآلم��ديّ : ینظ��ر -٤

  ).٢/٥٩٦( للطوفّي
  ). ١١٦: ص(آل تیمیة،  :المؤلف المسودة في أصول الفقة، -٥
 - ال�دعوة  مكتب�ة : الناش�ر ،  )ھ�ـ ١٣٧٥: المتوفى (خالف الوھاب عبد :المؤلف،  الفقھ أصول علم -٦

  ).١٨٧: ص(، القلم لدار الثامنة الطبعة عن (األزھر شباب
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  املبحث الثالث

  أدوات االستثناء وأقسامه

  

االستثناء في االصطالح ال بد أن یكون بأدوات خاصة معلومة، وإن كان من 
سلوب لیس مراًدا استثني كذا، غیر أن ھذا األ: الممكن االستثناء بقول القائل

  :للعلماء، بل المراد االستثناء بأدوات خاصة، وھذا األدوات تنقسم إلى ستة أقسام

وھي أصل ) إال( فمنھا ما ھو متفق على حرفّیتھ وھي :القسم األول الحروف
كما نص على ذلك جمع من العلماء، وما عداھا ) أمُّ الباب(أدوات الباب، وھي 

فذھب إلى حرفّیتھا ) حاشا(ُمختلف ِفي حرفّیتھ، وھي ومنھا ما ھو . محمول علیھا
إّنھا فعل أبًدا، وُیقال فیھا : أكثر البصرّیین وھو الصحیح، خالًفا للكوفّیین الذین قالوا

  ).حشا(و) حاشا(

فھي من أْسماء ) غیر(أما ): غیر، وِسوى، وَبْید: ( وھي:القسم الثاِني األْسماء
) أ: (فھي تساوي غیر وفیھا أربع لغات) ِسوى(أما االستثناء اْلُمالزمة لإلضافة، و

ضم السین ) ج). (ِسوى(كسر السین مع القصر ) ب). (ِسواء(كسر السین مع المد 
فھي ) َمْید(وُیقال ) َبْید(، وأما )َسواء(فتح السین مع المد ) د). (ُسوى(مع القصر 

  .بإبدال بائھا میًما

) حاشا(كما تدخل ) ن، ما عدا، ما خاللیس، ال یكو: ( وھي:القسم الثالث األفعال
  .باعتبار قول الكوفّیین

غیر ) عدا، وخال(وھي :  األدوات اْلُمترددة بین األفعال والحروف:القسم الرابع
ذا التردد جاز فیما بعدھما النصب على أنھ مفعول بھ ، وألجل ھ)ما(المقرونتین بـ

  . لھما، وأنھما فعالن متعدیان ناصبان، وجاز الجر فیكونان حرفین من حروف الجّر

  ).حاشا(وھو :  ما اتفقوا على حرفیتھ، واختلفوا في فعلیتھ:القسم الخامس

 مركبة إذ ھي) ال سیما(وھو :  ما كان مركًبا من االسم والحرف:القسم السادس
نافیة للجنس، وقد عدھا الكوفّیون وجماعة من ) ال(بمعنى مثل، ومن ) سّي(من 

قام القوم وال : أنك إذا قلت: البصرّیین وغیرھم من أدوات االستثناء، ووجھ ذلك
سّیما زید، فقد خالفھم زید في أنھ أولى بالقیام منھم، فھو مخالفھم في الحكم الذي 

جب فیھا تشدید الیاء وسبقھا بالواو، وقد ُتخّفف، أو ثبت لھم بطریق األولویة، وی
وقد أضاف ). ال سّي: (منھا فیقال) ما(ُتحذف الواو قبلھا نادًرا، وقد ُتحذف 

أكرمت الطالب َبْلھ المجتھدین، : بمعنى ال سیَّما، نحو) َبْلھ(البغدادیون والكوفّیون 
  ب، وأنكر ذلك على معنى أن إكرام المجتھدین یزید على إكرام مطلق الطال
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  . )١(ال تقع مكانھا؛ وألن حروف العطف یجوز دخولھا علیھا) إال(البصرّیون؛ ألن 

إال، حاشا، غیر، سوى، َبْید، : (إلى أن أدوات االستثناء عشرة، وھي: فنخلص
  ).لیس، ال یكون، ما عدا، ما خال، ال سّیما

  :عدمھ إلى قسمینأما أقسام االستثناء؛ ینقسم االستثناء باعتبار االتصال و

ھو أن تحكم على جنس ما حكمت علیھ : االستثناء المتصل-القسم األول
  : فھو مقید بقیدین. )٢(أوًلا بنقیض ما حكمت بھ أوًلا 

الحكم : القید الثاِني.  أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ:القید األول
جاء القوم إال زیًدا، : على المستثنى بنقیض ما ُحِكم بھ على المستثنى منھ، كقولك

فإن زیًدا من جنس القوم، وقد حكمت علیھ بعدم المجيء، وھو نقیض المجيء الذي 
  .)٣(وھذا متفق علیھ بین جمیع العلماء. ُحِكم بھ على القوم المستثنى منھم

ھو أن تحكم على غیر جنس ما حكمت علیھ : االستثناء اْلُمنَقطع :القسم الثاِني
، وعلى ھذا التعریف قد یكون االستثناء )٤(ض ما حكمت بھ أوًلا أوًلا، أو بغیر نقی

المنقطع من جنس المستثنى منھ وقد ال یكون من جنسھ، وعلى ھذا ینقسم االستثناء 
  : المنقطع إلى قسمین

 ما ال یكون اْلُمستثَنى من جنس اْلُمستثَنى منھ، وقد ُحِكم علیھ بنقیض :األول
ت إخوتك إال ثوًبا، فالمستثنى غیر جنس المستثنى رأی: حكم المستثنى منھ، كقولك

  . منھ، وُحِكم علیھ بالنقیض، وھو عدم الرؤیة

 ما یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ، ولم ُیحكم علیھ بنقیض حكم :الثاِني
رأیت إخوتك إال زیًدا لم یسافر، فإن زیًدا من جنس : المستثنى منھ، كما إذا قلت

  .م یحكم علیھ بنقیض الحكم المذكور، بل ُحِكم علیھ بعدم السفرالمستثنى منھ، ولكن ل

وقد اختلف في االستثناء المنقطع، َأَوَقع في اللغة أم ال، والخالف في ذلك 
كالخالف في مسألة اشتراط أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منھ وقد سبق أن 

خالف في ذلك یرجع أھو حقیقة أم مجاز؟ وال: رجحت اشتراط ذلك، واختلفوا أیضا
أیًضا إلى مسألة اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منھ، فالذي یشترط ذلك 
                                                           

 ، وش��رح مخت��صر الروض��ة للط��وفّي)١٠٣(تغناء للقراف��ّي االس��: ظ��ر ف��ي الك��الم عل��ى األدوات ین-١
: یوس�ف ال�شیخ محم�د البق�اعي       : ، تحقی�ق  )٢/٢٤٧( ، وأوضح الم�سالك الب�ن ھ�شام       )٢/٥٨٠(

م��ازن / د: ، تحقی��ق)١/٩٨(  ومغن��ي اللبی��ب الب��ن ھ��شام،دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع
 لسادسة، وھم�ع الھوام�ع لل�سیوطيّ   دمشق، الطبعة ا –محمد علي حمد اهللا، دار الفكر     / المبارك  

  . مصر،عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة: ، تحقیق)٢٨٩-٢/٢٧٣(
  ).٣٨٢(االستغناء للقرافّي : ینظر -٢
  ).١/٣٥٩(إرشاد الفحول للشوكانّي  -٣
التمھی���د و، )١/٢٣٩( ، وش���رح تنق���یح الف���صول للقراف���يّ   )٣٨٣(االس���تغناء للقراف���ّي  : ینظ���ر -٤

  .الطبعة األولى بیروت،– محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة/د:  تحقیق،)١/٣٩٢( لإلسنوّي
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یحمل االستثناء من غیر الجنس على المجاز، والذي ال یشترطھ یحملھ على 
الحقیقة، واختلفوا في حده، وال یتعلق بذلك كبیر فائدة لعدم َعدِّه من اْلُمخّصصات 

  .أن من شرط المستثنى أن یكون من جنس المستثنى منھ، فقد سبق التقریر )١(

إذن االستثناء منھ متصل، وھو الذي یكون اْلُمستْثَنى من جنس اْلمستثَنى فیھ، 
ومنھ المقطوع وھو الذي یكون المستثنى فیھ من غیر جنس المستثنى منھ، وھذا 

تثنى منھ ِمما یسمیھ أھل اللسان باالستثناء المنقطع،،فاالستثناء الذي من جنس المس
ال خالف فیھ، وإنما الخالف في وقوع المستثنى من غیر جنس المستثنى منھ، وھذا 

: منعھ قوم،، وأما الذین أجازوه فقد تمسكوا بوقوع ذلك لغة من ذلك في قولھ تعالى
﴿َلا : ، وقولھ تعالى]٧٧اآلیة : سورة الشعراء[﴿َفإّنھم َعُدوٌّ ِلي ِإلَّا َربَّ اْلعاَلِمیَن﴾ 

: سورة النساء[ْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم﴾ َت
  )٢(]. ٢٩اآلیة 

  اْلَخاِتمة 

بعد الوقوف على ھذا القدر من مسائل االستثناء تجدر اإلشارة إلى نتائج البحث 
  :حیث تبین من خاللھ التالي

ھو إخراج بعض الجملة بـ إال أو (ریف االستثناء ھو أن الراجح في تع -٥
 ).ما قام مقامھا

 .المستثنى والمستثنى منھ وأداة االستثناء: أن أركان االستثناء ثالثة -٦

القول بوجوب : (أن الراجح بعد دراسة شروط االستثناء أنھا ثالثة، ھي -٧
ل االتصال مطلًقا بین المستثنى والمستثنى منھ، وعدم االستغراق للقو

بعدم صحة استثناء األكثر، واشتراط أن یكون اْلُمستثَنى من جنس 
  ).اْلُمستثَنى منھ لصحة االستثناء

أن أدوات االستثناء منھا الحروف، ومنھا األسماء، ومنھا األفعال،  -٨
ومنھا المختلف في حرفیتھ أو اسمیتھ أو فعلیتھ، وأن أم باب االستثناء 

  .، وھي حرف استثناء ِفي األصل)إال(

***  

                                                           

  .)١/٣٦١ (إرشاد الفحول للشوكانّي: نظر ی-١
 ب��ن أحم��د ب��ن محم��د الولی��د أب��و: المؤل�ف ، المست��صفى مخت��صر أو الفق��ھ أص��ول ف��ي روري ال�ض -٢

 ال�دین  جمال :حقیقَت،  )ھـ٥٩٥: ت (الحفید رشد بابن الشھیر القرطبي رشد بن أحمد بن محمد
  ).١١٤: ص(، )م ١٩٩٤(، ١/ ، طلبنان – بیروت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر، العلوي
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  ثبت اْلمصادر واْلَمراجع
  ).القرآن الكریم(كتاب اهللا تعالى : أوًلا
  :كتب التفسیر وعلومھ: ثانًیا
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي : أسباب نزول القرآن، المؤلف .١

كمال بسیوني زغلول، : ، تحقیق)ھـ٤٦٨: ت(الواحدي، النیسابوري، الشافعي 
 ). ھـ١٤١١(، ١/  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : الناشر

محمد بن جریر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن، المؤلف= تفسیر الطبري  .٢
: ، تحقیق)ھـ٣١٠: ت(بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث 
دار : تور عبد السند حسن یمامة، الناشروالدراسات اإلسالمیة بدار ھجر الدك

 ). م٢٠٠١/  ھـ ١٤٢٢(، ١/ ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، ط
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي : تفسیر القرآن العظیم، المؤلف .٣

: سامي بن محمد سالمة، الناشر: ، تحقیق)ھـ٧٧٤: ت(البصري ثم الدمشقي 
  ). م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠(، ٢/ زیع، طدار طیبة للنشر والتو

عبد الرحمن بن ناصر : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، المؤلف .٤
عبد الرحمن بن معال اللویحق، : ، تحقیق)ھـ١٣٧٦: ت(بن عبد اهللا السعدي 

 ). م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢٠(، ١/ مؤسسة الرسالة، ط: الناشر
 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن أبو عبد اهللا: الجامع ألحكام القرآن، المؤلف .٥

أحمد : ، َتحقیق)ھـ٦٧١: ت(فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
، ٢/  القاھرة، ط–دار الكتب المصریة : البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر

 ). م١٩٦٤/ ھـ١٣٨٤(
محیي السنة، أبو : تفسیر البغوي، المؤلف= معالم التنزیل في تفسیر القرآن  .٦

، )ھـ٥١٠: ت(سین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي محمد الح
/ بیروت، ط–دار إحیاء التراث العربي : عبد الرزاق المھدي، الناشر: تحقیق

 ). ھـ١٤٢٠(، ١
  :دواوین السنة المباركة وعلوم الحدیث: ثالًثا
أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد : االستیعاب في معرفة األصحاب، المؤلف .٧

علي محمد : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: ت( عبد البر بن عاصم النمري القرطبي بن
 ). م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢(، ١/ دار الجیل، بیروت، ط: البجاوي، الناشر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : اإلصابة في تمییز الصحابة، المؤلف .٨
عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقیق)ھـ٨٥٢: ت(أحمد بن حجر العسقالني 

 ١٤١٥(، ١/  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة :  محمد معوض، الناشروعلى
 ).ھـ

علي بن محمد بن عبد الملك : بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام، المؤلف .٩
. د: ، تحقیق)ھـ٦٢٨: ت(الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان 

 ).م١٩٩٧-ھـ١٤١٨(، ١/  الریاض، ط–دار طیبة : الحسین آیت سعید، الناشر
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شمس الدین محمد بن أحمد بن : تعلیقة على العلل البن أبي حاتم، المؤلف .١٠
سامي بن : ، تحقیق)ھـ٧٤٤: ت(عبد الھادي بن یوسف الدمشقي الحنبلي 

فضیلة الشیخ المحدث عبد اهللا بن عبد الرحمن : محمد بن جاد اهللا، تقدیم
 ). م٢٠٠٣ /  ھـ١٤٢٣(، ١/ أضواء السلف، الریاض، ط: السعد، الناشر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : تقریب التھذیب، المؤلف .١١
 –دار الرشید : محمد عوامة، الناشر: ، تحقیق)ھـ٨٥٢: ت(حجر العسقالني 

 ).م١٩٨٦ – ١٤٠٦(، ١/ سوریا، ط
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : تھذیب األسماء واللغات، المؤلف .١٢

، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومقابلة )ـھ٦٧٦: المتوفى(النووي 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، ودار الكتب العلمیة، : أصولھ
 . لبنان–بیروت 

 - ٣٨٤(أبو بكر أحمد بن الُحَسین بن عليٍّ البیھقي : السنن الكبیر، المؤلف .١٣
مركز : ، الناشرالدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: ، تحقیق) ھـ٤٥٨

عبد السند حسن / الدكتور (ھجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة 
 ). م٢٠١١/  ھـ ١٤٣٢(، ١/ ، ط)یمامة

حمدي عبد المجید : ابن حبان، تحقیق: المجروحین من المحدثین، المؤلف .١٤
 المملكة العربیة -دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض : السلفي، الناشر

 ). م٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢٠(، ١/  طالسعودیة،
محمد بن أبي : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، المؤلف .١٥

: ، تحقیق)ھـ٧٥١: ت(بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
، ٣/  بیروت، ط–دار الكتاب العربي : محمد المعتصم باهللا البغدادي، الناشر

 ).١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦(
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا :  على الصحیحین، المؤلفالمستدرك .١٦

بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 
مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقیق)ھـ٤٠٥: ت(المعروف بابن البیع 

 ). م١٩٩٠/ ھـ١٤١١(، ١/  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : الناشر
أبو الفضل أحمد بن علي : لَیُة ِبَزَواِئِد المَسانید الّثَماِنَیِة، المؤلفالمَطالُب الَعا .١٧

مجموعة من : ، تحقیق)ھـ٨٥٢: ت(بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
دار : سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، الناشر. د: الباحثین، تنسیق

 -  ھـ ١٤١٩(، ١/ دار الغیث للنشر والتوزیع، ط-العاصمة للنشر والتوزیع 
 ). م٢٠٠٠(سنة ) ١٨ – ١٢من المجلد (، و) م١٩٩٨

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن : میزان االعتدال في نقد الرجال، المؤلف .١٨
علي محمد : ، تحقیق)ھـ٧٤٨: ت(أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

، ١/  لبنان، ط–دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت : البجاوي، الناشر
 ). م١٩٦٣ - ھـ ١٣٨٢(
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نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي،  .١٩
: ت(جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي : المؤلف

عبد : محمد یوسف الَبُنوري، صححھ ووضع الحاشیة: ، قدم للكتاب)ھـ٧٦٢
 ثم أكملھا محمد یوسف العزیز الدیوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج،

مؤسسة الریان للطباعة والنشر : محمد عوامة، الناشر: الكاملفوري، تحقیق
، ١/  السعودیة، ط– جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة/ لبنان- بیروت -
  ).م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨(

مجد الدین أبو السعادات المبارك : النھایة في غریب الحدیث واألثر، المؤلف .٢٠
مد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر بن محمد بن مح

:  محمود محمد الطناحي، الناشر-طاھر أحمد الزاوى : ، تحقیق)ھـ٦٠٦: ت(
 ).م١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩( بیروت، -المكتبة العلمیة 

عبد الرحمن بن أبي بكر، : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف .٢١
عبد الحمید ھنداوي، : ، تحقیق)ھـ٩١١: المتوفى(جالل الدین السیوطي 

 . مصر، بدون–المكتبة التوفیقیة : الناشر
  :كتب الفقھ وأصولھ: رابًعا
أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي : اإلحكام في أصول األحكام، المؤلف .٢٢

عبد الرزاق : ، تحقیق)ھـ٦٣١: ت(بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي 
  . لبنان- دمشق-، بیروتالمكتب اإلسالمي: عفیفي، الناشر

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن : اإلحكام في أصول األحكام، المؤلف .٢٣
الشیخ أحمد محمد : ، تحقیق)ھـ٤٥٦: ت(حزم األندلسي القرطبي الظاھري 

دار اآلفاق الجدیدة، : األستاذ الدكتور إحسان عباس، الناشر: شاكر، قدم لھ
 .بیروت

محمد بن علي بن :  من علم األصول، المؤلفإرشاد الفحول إلي َتحقیق الحق .٢٤
الشیخ أحمد : ، تحقیق)ھـ١٢٥٠: ت(محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني 

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي :  كفر بطنا، قدم لھ-عزو عنایة، دمشق 
 -ھـ ١٤١٩(، ١/ دار الكتاب العربي، ط: الدین صالح فرفور، الناشر

 ).م١٩٩٩
 .دار المعراج الدولیة، بدون/ ولّیین ألكرم أوزیقان، طاالستثناء عند األص .٢٥
أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن : إعالم الموقعین عن رب العالمین، المؤلف .٢٦

، قدم لھ وعلق علیھ وخرج ) ھـ٧٥١: ت(أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة 
: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، شارك في التخریج: أحادیثھ وآثاره

دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، : و عمر أحمد عبد اهللا أحمد، الناشرأب
 ). ھـ١٤٢٣(، ١/ المملكة العربیة السعودیة، ط

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد : البحر المحیط في أصول الفقھ، المؤلف .٢٧
ھـ ١٤١٤(، ١/ دار الكتبي، ط: ، الناشر)ھـ٧٩٤: ت(اهللا بن بھادر الزركشي 

 ).م١٩٩٤ -



 

 

 - ٣٦٨٤ - 

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن : البرھان في أصول الفقھ، المؤلف .٢٨
: ت(محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

دار الكتب العلمیة : صالح بن محمد بن عویضة، الناشر: ، تحقیق)ھـ٤٧٨
  ). م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨(، ١/  لبنان، ط–بیروت 

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن : لیل، المؤلفالتاج واإلكلیل لمختصر خ .٢٩
، )ھـ٨٩٧: ت(یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي 

 ).م١٩٩٤/ ھـ ١٤١٦(، ١/ دار الكتب العلمیة، ط: الناشر
أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : التبصرة في أصول الفقھ، المؤلف .٣٠

 –دار الفكر :  حسن ھیتو، الناشرمحمد. د: ، تحقیق)ھـ٤٧٦: ت(الشیرازي 
 ).ھـ١٤٠٣(، ١/ دمشق، ط

عبد الرحیم بن الحسن بن : التمھید في تخریج الفروع على األصول، المؤلف .٣١
. د: ، تحقیق)ھـ٧٧٢: ت(علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدین 

 ). ھـ١٤٠٠(، ١/  بیروت، ط–مؤسسة الرسالة : محمد حسن ھیتو، الناشر
محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر : تحریر، المؤلفتیسیر ال .٣٢

 مصر -مصطفى البابي اْلحَلِبي : ، الناشر) ھـ٩٧٢: ت(بادشاه الحنفي 
/  ھـ١٤٠٣( بیروت -دار الكتب العلمیة : ، وصورتھ) م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١(

  ). م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧( بیروت -، ودار الفكر ) م١٩٨٣
لى دار السالم، دار البشائر اإلسالمّیة، الطبعة دلیل األحكام في الوصول إ .٣٣

 .األوَلى
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف .٣٤

 -دار الفكر : ، الناشر)ھـ١٢٥٢: ت(عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 
 ).م١٩٩٢/ ھـ١٤١٢(، ٢/ بیروت، ط

 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن :روضة الطالبین وعمدة المفتین، المؤلف .٣٥
المكتب : زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیق)ھـ٦٧٦: ت(شرف النووي 

 ).م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢(، ٣/  عمان، ط- دمشق-اإلسالمي، بیروت
تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : شرح الكوكب اْلُمنیر، المؤلف .٣٦

، )ھـ٩٧٢: ت(حنبلي العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار ال
، ٢/ مكتبة العبیكان، ط: محمد الزحیلي ونزیھ حماد، الناشر: تحقیق

 ).م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨(
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن : شرح تنقیح الفصول، المؤلف .٣٧

طھ عبد : ، تحقیق)ھـ٦٨٤: ت(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
 - ھـ ١٣٩٣(، ١/  الفنیة المتحدة، طشركة الطباعة: الرؤوف سعد، الناشر

 ). م١٩٧٣
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي : شرح مختصر الروضة، المؤلف .٣٨

عبد اهللا بن عبد : ، تحقیق)ھـ٧١٦: ت(الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 
  ). م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧(، ١/ مؤسسة الرسالة، ط: المحسن التركي، الناشر



 

 

 - ٣٦٨٥ - 

القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن :  المؤلفالعدة في أصول الفقھ، .٣٩
د أحمد بن علي بن سیر : ، تحقیق)ھـ٤٥٨: ت(محمد بن خلف ابن الفراء 

 جامعة الملك محمد -المباركي، األستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 
 ). م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠(، ٢/بدون ناشر، ط: بن سعود اإلسالمیة، الناشر

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني : ففتح القدیر، المؤل .٤٠
 دمشق، بیروت، -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : ، الناشر)ھـ١٢٥٠: ت(
  ). ھـ١٤١٤(، ١/ ط

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن : ، المؤلف)األم(كتاب  .٤١
: ت(ي المكي عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرش

، بدون )م١٩٩٠/ھـ١٤١٠( بیروت، سنة –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٢٠٤
 .طبعة

عبد العزیز بن أحمد بن : كشف األسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف .٤٢
دار الكتاب : ، الناشر)ھـ٧٣٠: ت(محمد، عالء الدین البخاري الحنفي 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: اإلسالمي، الطبعة
أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : ل الفقھ، المؤلفاللمع في أصو .٤٣

/  م٢٠٠٣(، ٢/ دار الكتب العلمیة، ط: ، الناشر)ھـ٤٧٦: ت(الشیرازي 
 ). ھـ١٤٢٤

 .مباحث التخصیص لعمر عبد العزیز طبع دار أسامة للنشر، األردن .٤٤
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین : المحصول، المؤلف .٤٥

، دراسة )ھـ٦٠٦: ت( الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري التیمي الرازي
، ٣/ مؤسسة الرسالة، ط: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، الناشر: وتحقیق

  ). م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨(
: ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : اْلمستصفى، المؤلف .٤٦

ر الكتب العلمیة، دا: محمد عبد السالم عبد الشافي، الناشر: ، َتحقیق)ھـ٥٠٥
  ).م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣(، ١/ ط

: ت(مجد الدین عبد السالم بن تیمیة : المسودة في أصول الفقھ، المؤلف .٤٧
، ثم أكملھا )ھـ٦٨٢: ت(عبد الحلیم بن تیمیة : ، وأضاف إلیھا األب)ھـ٦٥٢

محمد محیي الدین عبد : تحقیق) ھـ٧٢٨(أحمد بن تیمیة : االبن الحفید
 . الكتاب العربيدار: الحمید، الناشر

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن : المغني البن قدامة، المؤلف .٤٨
محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

 .مكتبة القاھرة، بدون طبعة: ، الناشر)ھـ٦٢٠: ت(المقدسي 
بن الحسن بن علي عبد الرحیم : نھایة السول شرح منھاج الوصول، المؤلف .٤٩

دار الكتب : ، الناشر)ھـ٧٧٢: ت(اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدین 
  ).م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠(، ١/  لبنان، ط- بیروت –العلمیة 



 

 

 - ٣٦٨٦ - 

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف : ِنھایة المطلب في درایة المذھب، المؤلف .٥٠
: المتوفى(الحرمین بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام 

/ دار المنھاج، ط: عبد العظیم محمود الّدیب، الناشر/ د. أ: ، تحقیق)ھـ٤٧٨
 ).م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨(، ١

  .كتب اللغة وأخرى: خامًسا
عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، المؤلف .٥١

، )ھـ٧٦١: ت(عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام 
دار الفكر للطباعة والنشر : یوسف الشیخ محمد البقاعي، الناشر: تحقیق

 .بدون: والتوزیع، الطبعة
محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور : َتھذیب اللغة، المؤلف .٥٢

دار إحیاء التراث : محمد عوض مرعب، الناشر: ، تحقیق)ھـ٣٧٠: ت(
 ).م٢٠٠١(، ١/  بیروت، ط–العربي 

أبو محمد بدر الدین حسن بن : الداني في حروف المعاِني، المؤلفالجنى  .٥٣
: ، تحقیق)ھـ٧٤٩: ت(قاسم بن عبد اهللا بن علّي المرادي المصري المالكي 

دار الكتب العلمیة، : األستاذ محمد ندیم فاضل، الناشر-د فخر الدین قباوة 
 ). م١٩٩٢/  ھـ ١٤١٣(، ١/  لبنان، ط–بیروت 

، دار )٥٣(دیوانھ : ینظر. ث المعروف بجران العوددیوان عامر بن الحار .٥٤
 .ھـ١٣٥٠الكتب المصرّیة، الطبعة األولى، 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن : لسان العرب، المؤلف .٥٥
 - بیروت –دار صادر : ، الناشر)ھـ٧١١: ت(منظور األنصاري الرویفعى 

 ). ھـ١٤١٤(، ٣/ لبنان، ط
أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، : ، المؤلفمعجم مقاییس اللغة .٥٦

دار : عبد السالم محمد ھارون، الناشر. د: ، تحقیق)ھـ٣٩٥: ت(أبو الحسین 
  ).م١٩٧٩/ھـ ١٣٩٩(، سنة ٣/ الفكر، ط

عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن : مغني اللبیب عن كتب األعاریب، المؤلف .٥٧
، )ھـ٧٦١: ت(، ابن ھشام عبد اهللا ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین

 دمشق، –دار الفكر : محمد علي حمد اهللا، الناشر/ مازن المبارك . د: تحقیق
 ).١٩٨٥(، ٦/ ط

***  
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