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Abstract
Exclusion is a frequent form in Arabic syntax which its semantic significations have always
been of interest to linguists, especially scholars of syntax and rhetoric to explain their
semantic meanings in their text. Allocation of exclusion to proposition is one of the semantic
implications of the exclusion rule to which some conditions are specified. The present
research was conducted via an analytical-descriptive method and using an adaptive method to
explain and analyze these conditions and syntacticians’ views regarding this issue. The results
show that previous syntacticians did not consider exclusion as a specifier, while the later
syntacticians analyzed the effect of the jurisprudents in exclusion, and all agree on the
meaning of the appropriation in this form. Syntacticians and jurisprudents’ views regarding
some of the allocation of exclusion are similar and regarding others is different. Exclusion
quantity, exclusion gender, the speaker's intention, and the time-interval between the
excluding and excluded are the most important exclusion conditions for appropriation of
specified meaning, that jurisprudents have played a role in designing and clarifying the latter
two conditions. Although these conditions have been documented in the justifications in
syntax, on the one hand, they are of principle-jurisprudential nature, and the layout of the plan
is different from that in the syntax, and on the other hand, there are disagreements among the
scholars and principles regarding these terms.
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صحبت اهلل حسنوند *

امللخّص
يعدّ االستثناء من األساليب الشائعة يف اللغة العربية ،حيث قد حظي باهتمام وافر لدى األلسنيني وخاصة علماء النحو واألصول لتبيني دالالته
يف صميم اللغة .ومما يدل عليه هذا األسلوب هو ختصيص املستثنى باحلكم ،وال يفيد االستثناء هذا املعنى حتى تتوفر له شروط .ترمي هذه
الدارسة إىل تبيني هذه الشروط وتقييمها معتمدا على املنهج الوصفي والتحليلي ،كما يوظف املنهج املقارن لدراسة آراء النحويني واألصوليني
فيما يتعلق بهذه الشروط .تدل نتائج البحث على أنّ القدامى من النحاة مل يتعرضوا إىل دراسة االستثناء كمخصص ،بينما عاجله املتأخرون
متفقني على إفادة االستثناء معنى التخصيص متأثرين باألصوليني يف هذا املوضوع .فوجهات نظر النحويني واألصوليني تكون متشابهة يف بعض
شروط االستثناء ،لكنها ختتلف يف بعض آخر منها .وقد كان لعلماء األصول دور يف عدد من هذه الشروط كقصد املتكلم واالنفصال الزمين بني
املستثنى واملستثنى منه ،وهناك شروط أخرى كمقدار املستثنى وجنسه ،وهذه الشروط وإن استمدت حجتها من كتب النحو ،إال أنّها اكتست
بطابع فقهي ميزها عمّا وجد يف كتب النحو .فمثل هذه الشروط تكون حمل النزاع بني الفريقني.
املفردات الرئيسية :االستثناء ،التخصيص ،النحو ،األصول ،املقارنة
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1ـ املقدمة
قد احتلّ التنزيل العزيز والسنة النبوية النبيلة مكانة مرموقة يف نشأة العلوم اللغوية من النحو والصرف والبالغة ،كما يعدّان مصدرين
هامّني لنشوء العلوم الشرعية من التفسري والفقه وأصوله وعلم احلديث وغري ذلك من العلوم اليت فجّر اإلسالم ينابيعها .ومن أهمّ
العلوم اللغوية علم النحو؛ ألنّه أكثرها ارتباطا بالشريعة اإلسالمية لكونه ذريعة هلا يف تيسري فهمها وتعلّمها ،ولعظم أهميته عدّه
بعض مفكّري اإلسالم وعلماؤه شرطا يف بلوغ اإلجتهاد كما صرّح بذلك الغزالي عند حديثه عن العلوم اليت جيب على اجملتهد
تعلّمها« :أمّا املقدّمة الثانية فعلم النحو؛ أعين القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم يف االستعمال إىل حدّ مييز بني صريح الكالم وظاهره،

جممله ومفصله ،وحقيقته وجمازه ،وعامّه وخاصّه ،وحمكمه ومتشابهه ،ومطلقه ومقيده  3991( »...م ،ج ،2ص  .)183وقد أثّر النحو على
علوم الشريعة ،ومنها الفقه وأصوله .وقد كان ذلك األثر واضحا ومستقرا يف أذهان اللغويني والنحاة ،حيث تكلّموا يف كثري من
مؤلّفاتهم عن حاجة هذه العلوم للعربية والنحو وعن اشرتاط العلم بالعربية لوصول األصولي إىل رتبة االجتهاد ،بل ال يعدّ اجتهاده
صحيحا إال بعد معرفة العربية وإتقانها ،األمر الذي جعل ابن جنّي يرجع السبب فيمن يضلّ من أهل العلم إىل اجلهل بالعربية ،حيث
يقول ...« :وأنّ االنتفاع به (علم العربية) ليس إىل غاية وال وراءه من نهاية .وذلك أنّ أكثر من ضلّ من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن

الطريقة املثلى إليها ،فإنّما استهواه واستخفّ حلمَه ضعفُه يف هذه اللغة الكرمية الشريفة» (3981م ،ج ،1ص  .)242فهذا على املستوى
التنظريي ،وأما على املستوى التطبيقي ،فإنّنا جند علماء أصول الفقه يتداولون يف مقدمات مؤلّفاتهم األصولية وأثنائها كثريا من
مسائل اللغة ،فتحدّثوا عمّا حيمله النص من معنى حقيقي ـ وهو ما تعاجله املعاجم ـ أو معنى استعمالي ـ وهو ما تعاجله البالغة ـ أو
معنى وظيفي ـ وهو ما يعاجله علم النحو ـ وكان له نصيب أكرب فيما حبثه األصوليون .وذلك كلّه فيما مسّوه املبادئ اللغوية وأحيانا
مباحث األلفاظ.
فإنّ مثل هذه األمور تدلّ داللة واضحة على التفاعل الوثيق بني علمي النحو واألصول كما تدلّ على أنّ هذا التالحم العلمي
كان مستقرّا يف أذهان علماء أصول الفقه عند التأليف ،وهو األمر الذي حدا بهم على أن خيصّصوا جزءا كبريا من بدايات مؤلفاتهم
األصولية للحديث عن املقدمات اللغوية وأثرها يف الفقه وأصوله .فتحدّثوا عن كثري من املباحث النحوية واللغوية .ومما عاجله كلّ من
النحاة واألصوليني هو أسلوب االستثناء فيما يدلّ عليه هذا األسلوب من الدالالت املعنوية ،كالتخصيص وشروط االستثناء كعدم
االنفصال الزمين بني املستثنى واملستثنى منه وعدم استغراق املستثنى بالنسبة إىل املستثنى منه وغريها من الشروط والسمات اليت تتعلق
بهذا األسلوب يف الرتاكيب واجلمل.
تأسيساً على ذلك ،يرمي هذا البحث من خالل املنهج الوصفي ـ التحليلي ،إىل تقييم كلّ هذه اآلراء عند علماء النحو
واألصول ،وكذلك املقارنة بينهما إللقاء الضوء على السمات املعنوية اليت يتسم بها أسلوب االستثناء إلفادته معنى التخصيص يف
اللغة العربية.
2ـ خلفية البحث
يعدّ هذا البحث امتدادا لسلسلة من الدراسات السابقة يف جمال العالقة بني علوم اللغة وخاصّة النحو من جهة ،وعلم األصول من
جهة أخرى؛ إال أنّ هذا البحث تفرّد بتناوله دراسة أسلوب االستثناء كمخصّص على أساس املنهج املقارن بني آراء العلماء يف علمي
النحو واألصول .فمن البحوث اليت عاجلت موضوع العالقة بني اللغة واألصول ميكن اإلشارة إىل ما يلي:
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«أثر العالقة بني أصول الفقه وأصول النحو يف استنباط األحكام الشرعية» :عنوان رسالة املاجستري قدّمها النعيم حممد أمحد
ابراهيم جبامعة السودان سنة  2132م .فقد رمى البحث إىل تسليط الضوء على العالقة بني علم األصول وعلم النحو يف كليات
املباحث اليت تتعلق باللغة ،لكنه مل يتحدث عن االستثناء بصورة مستقلة وشروطه إلفادة معنى التخصيص إال يف بعض سطور.
و«االستثناء عند علماء أصول الفقه» :عنوان حبث نشرها خدجية الداالتي يف جملة الرتاث العربي سنة  2131م .عاجل البحث أسلوب
االستثناء وميزاته يف علم األصول فقط ،وذلك بشكل موجز كما مل يتطرق إىل موقف النحاة من هذا األسلوب فما قام باملقارنة بني
األصوليني والنحاة فيما يتعلق مبوضوع التخصيص يف االستثناء .و«البحث النحوي عند األصوليني» ملصطفى مجال الدين ،وهو
رسالة دكتوراه طبعت يف بغداد سنة  3983م .ولكنّه مل يتعرّض ألسلوب االستثناء يف فصل مستقل مستوف ،بل حبثه خالل عدة
سطور ويف معرض كالمه عن اجلمل اإلنشائية واخلربية .و«أثر العربية يف استنباط األحكام الفقهية من السنة النبوية» ليوسف خلف
العيساوي الذي طبع جبامعة بغداد سنة  2111م .والكتاب كما يدلّ عليه عنوانه يتعرض ألمثلة من احلديث النبوي الشريف ،ولكنّه
مل يناقش املبادئ واألصول النحوية اليت اعتمد عليه األصوليون ومدى اتّفاقهم أو اختالفهم مع النحاة .مضافا إىل ذلك ،أن كتاب «
دراسة املعنى عند األصوليني» لطاهر سليمان محوده ،وكتاب «منهج األصوليني يف طرق دالالت األلفاظ على األحكام» خلليفة بابكر
احلسن ،وكتاب «منهج األصوليني يف حبث الداللة اللفظية الوضعية» ملولود السريري من دراسات تتماس مع موضوع البحث،
ولكنّها مل تتعرّض إىل االستثناء كبحث مستقلّ مفيد للتخصيص على أساس املنهج املقارن بني النحو واألصول.
3ـ أسئلة البحث
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:
3ـ ما الشروط اليت اشرتطها كلّ من األصوليني والنحويني إلفادة االستثناء ملعنى التخصيص؟
2ـ ما مدى تأثري الدراسات النحوية على دراسة األصوليني ملوضوع االستثناء كمخصّص؟
1ـ هل أضاف األصوليون إىل علم النحو إضافات يف داللة االستثناء على التخصيص؟
4ـ االستثناء يف العلوم املختلفة
4ـ1ـ االستثناء يف كتب اللغة
قبل أن نتعرّض إىل موضوع االستثناء عند النحاة واألصوليني ،يلزمنا أن نلقي نظرة عابرة على حدّه يف كتب اللغة واملعاجم لتبيني
العالقة بني املعنى اللغوي واملصطلحي هلذه الكلمة .فجاء يف لسان العرب«:استثنيتُ الشيءَ مِن الشيءِ :حاشَيتُه والثَّنِية :ما استُثنِي .والثُّنيا
والثّنوي :ما استَثنَيتَه .والثُّنيا ِمن اجلَزور :الرأسُ والقوائمُ ،سُميت ثنيا ألنّ البائعَ يف اجلاهليةِكان يستثنيها إذا باع اجلزورَ» (3434هـ.ق ،ج  ،3ص
 .)235وقد ورد يف املفردات« :االستثناء إيراد َلفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ مُتقدّم أو يقتضي رفع حكم اللفظ» (الراغب،
3432هـ.ق ،ص  .)315ويف املعجم الوسيط«:استثناه :أخرجه من قاعدة عامّة أو حكم عامّ .ويف التنزيل العزيز :إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني
وال يستثنون» (مصطفى وآخرون 3931 ،م ،ص .)313

يبدو مما ورد يف املعاجم أنّ االستثناء يعين اإلخراج ،فاستثناء الرأس واألطراف من الشاة عند ذحبها ،إخراجها من احلكم الواقع
على بقية الشاة من العودة إىل صاحبها وانتقاهلا إىل اجلزار .ومن هنا مسيت املشيئة باالستثناء؛ ألنّها خترج فعل العبد من قدرته
ومشيئته إىل قدرة اللّه سبحانه ومشيئته ،قال تعاىل :وال تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللُ( الكهف .)21 :38
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4ـ1ـ االستثناء يف علم النحو
مما يبدو واضحا يف مؤلفات النحاة أنّ بعضهم كسيبويه واملربد والزخمشري ما قدّموا تعريفا ملصطلح االستثناء؛ حيث درسوا املستثنى
على أنّه أحد املنصوبات ،ودرسوا أدات االستثناء وأنواعها من باب عملها فيما بعدها ،وهو املستثنى .فشرع سيبويه يف ذكر أدوات
االستثناء من حروف وأفعال وأمساء حتت عنوان هذا باب االستثناء ،ثمّ ما يكون استثناء بـ«إال» وغريها من أدوات االستثناء دون أن
يقدّم تعريفا هلذا األسلوب (3982م ،ج  ،2ص  131ـ .)119

وذكر املربد االستثناء التام املنفي واالستثناء التام املثبت ليدلّ على احلالة اإلعرابية لالسم الواقع بعد «إال» ،دون أن يتحدث عن
االستثناء نفسه كمصطلح يف النحو العربي ( 3983م ،ج  ،4ص  .)189وكذالك اقتصر الزخمشري كالمه على بيان إعراب االستثناء يف
حاالتها املختلفة فحسب ،بغري أن يتعرّض لتعريفه وميزاته الداللية ( 2114م ،ص  .)84وهناك عدد آخر من النحاة الذين عرّفوا
باالستثناء مهتمّني بسماته الداللية لتبيني ما حيمله هذا األسلوب من املعنى يف شتى حاالتها الرتكيبية .فنرى ابن يعيش يعرّف االستثناء
تعريفا أقرب للوصف الداللي؛ حيث يقول« :اعلم أنّ االستثناء استفعال من ثناه عن األمر يثنيه ،إذا صرفه عنه ،فاالستثناء صرف اللفظ عن
عمومه بإخراج املستثنى من أن يتناوله األول ،وحقيقته ختصيص صفة عامّة ،فكل استثناء ختصيص ،وليس كل ختصيص استثناء» (بال تا ،ج  ،3ص

 .)434فيعتقد ابن يعيش يف هذا التعريف بأنّ االستثناء يفيد معنى التخصيص ،حيث خيرج املستثنى من احلكم العام الذي يدلّ عليه
الكالم قبل أدوات االستثناء .ومما يستشف من تعريفه هذا هو اشرتاط االستثناء بإفادة معنى التخصيص لتصرحيه بأنّ كلّ االستثناء
للتخصيص .فإذا مل يتوفر هذا الشرط يف ضرب من ضروب االستثناء فهو خيرج من دائرة مدلوله .وذكر العكربي يف تعريف االستثناء
وهو قريب من تعريف ابن يعيش«:هو استفعال من (ثنيت) وحدّه أنّه إخراج بعض من كلّ بـ«إال» ،أو ما قام مقامه ،وقيل:هو إخراج ما لوال

إخراجه لتناوله احلكم املذكور» (3992م ،ج  ،3ص  .)112ويصرّح العكربي يف هذا التعريف بإفادة التخصيص يف االستثناء ،ألنّه خيرج
املستثنى من املعنى الكلّي الذي يتناوله حكم اجلملة .فإن النحاة الذين مل يعرّفوا االستثناء وعرفوا املستثنى فقط؛ مل تكن رؤيتهم
لداللة االستثناء خمالفة ملا ذكره اآلخرون من أنّ االستثناء يعين اإلخراج؛ بل يتضح من آرائهم أنّ معنى االستثناء هو اإلخراج ،وهذا
املعنى االصطالحي متّفق مع التفسري اللغوي لالستثناء ،وأنّ هذا اإلخراج مل يكن موجودا قبل أداة االستثناء ،ومعنى ذلك أنّ ما
أخرج كان داخال يف حكم املخرَج منه قبل االستثناء.
4ـ3ـ االستثناء يف علم األصول
هناك تعاريف عديدة متباينة لالستثناء يف مؤلفات األصوليني وآثارهم ،حيث يصعب على الباحث أن حيصل على تعريف واحد يف
آثارهم .ذلك أنّ تعريف االستثناء لدى األصوليني ينبع من رؤيتهم لوظيفة االستثناء وداللته .مل خيرج التعريف اللغوي لالستثناء يف
كتب األصول عما جاء يف كتب اللغة ،فعرفه اجلويين بأنّه« :استفعال من الثين ،يقال :ثنيتُ الشيء إذا صرفته ،وثين الثوب إذا كفّ وعطف

عن أطراف األذيال ،واألكمام» ( 3995م ،ج  ،3ص  .)315فإذا انتقلنا إىل املعنى االصطالحي لالستثناء ،وجدنا التعريف الشائع بلفظه
أو معناه يف كتب األصول هو التعريف الذي اختاره الغزالي حيث حدّه بقوله«:وحدّه أنّه قول ذو صيغ خمصوصة حمصورة دالّ على أنّ
املذكور فيه مل يرَد بالقول األوّل» ( 3991م ،ج  ،2ص .)359
فاعرتض أبو احلسن اآلمدي على تعريف الغزالي ألنه« :يبطل باألقوال املوجبة لتخصيص العموم ،اخلارجة عن االستثناءات ،فإنّها صيغ
خمصوصة دالة على أنّ املذكور بها مل يرد بالقول األوّل ،وليست من االستثناء يف شيء ،وذلك كما لو قال القائل :اقتلوا املشركني وال تقتلوا أهل
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الذمّة ،وأهل البلد كلّهم علماء وزيد جاهل إىل غري ذلك» (بال تا ،ج  ،3ص  .)493 - 492ولكن ابن اللحام الذي اختار تعريف الغزالي
ردّا على اعرتاض اآلمدي بقوله« :وال يلزم عليه القول املتصل بلفظ العموم ،حنو قوهلم :رأيت املؤمنني ،وما رأيت زيدا  ...لقولنا( :االستثناء)

كالم ذو صيغ حمصورة ،وحروف االستثناء حمصورة ،وليس الواو فيها» (3998م ،ص .)123إذن فقد فهم ابن اللحام من قول الغزالي :أن
«صيغ حمصورة» أدوات االستثناء ،فصرّح بأنّ الواو ليست منها؛ يف حني استشف اآلمدي من «الصيغ احملصورة» الرتاكيب اللغوية
اليت تؤدي داللة االستثناء .وكذلك زاد الباقالني على تعريف الذي اختاره الغزالي قائال« :وكلّ استثناء فهذه حاله ،وكلّ ما هذه حاله فإنّه

استثناء» ( 3998م ،ج  ،1ص  .)323ومن املالحظ أنّ تعريف الغزالي والزيادات اليت أضاف إليه اآلخرون ،يؤكد على أنّ االستثناء
املقصود بالدراسة عند األصوليني هو ما كان بـ«إال» أو ما قام مقامها وعلى أنّ أي إخراج آخر ال يعدّ استثناء وال ينطبق عليه حدّ
االستثناء ،وإن اشتمل على معنى االستثناء ،أي أنّهم عرّفوا االستثناء كما عرّفه النحاة .لكن من األصوليني من مل يقصر االستثناء
على «إال» وأخواتها؛ فريى ابن حزم أنّ« :االستثناء هو ختصيص بعض الشيء من مجلته ،أو إخراج شيء ما مما أدخلت فيه شيئا آخر ،إال أنّ
النحويني اعتادوا أن يسمّوا باالستثناء ما كان بلفظ :حاشا وخال وإال وما مل يكن وما عدا وما سوي ،وأن جيعلوا ما كان خربا من خرب قولك :اقتل

القوم ودع زيدا ،مسمّى باسم التخصيص ال استثناء ،وهما يف احلقيقة سواء» ( 3998م ،ج  ،2ص  .)243فيعتقد ابن حزم أن اجلمل اليت تدلّ
على إخراج بعضها من بعض ،دون أن تستعمل فيها أدوات االستثناء املعروفة ،فهي من االستثناء .وهذا ما رفضه الباقالني بقوله:
«أهل اللغة متفقون على أنّه قد خيرج من لفظ العموم أشياء بقول ليس باستثناء عندهم وال موصوف بذلك ،حنو قوهلم :اضرب العبيد ونافع التضربه
وأمثال ذلك ،فإن أردت أنّ ما هذه حاله من القول مبعنى االستثناء ،وإن مل يوصف يف اللغة بذلك ،فذلك صحيح ،وإن أردت وجوب تسميته استثناء،

فذلك فاسد ،وخالف أهل اللغة» ( 3998م ،ج  ،1ص  .)325والفرق بني رأي ابن حزم من جانب ورأي الباقالني وابن اللحام من جانب
آخر ،يرجع إىل أنّ األول يرى االستثناء يف أي تركيب يدل على اإلخراج ،أما اآلخران فرييان أنّ الرتاكيب اليت تدلّ على اإلخراج
تدلّ على االستثناء ،ولكنّها ال تسمّى استثناء.
ومما سبق ميكن القول إنّ تعريف األصوليني لالستثناء مل يكن واحدا ،بل متباينا حبسب رؤية كلّ منهم لداللة االستثناء ووظيفته
يف احلكم الفقهي ،ولرؤية كلّ منهم لرتكيب مجلة االستثناء؛ حيث رأى بعضهم أنّ االستثناء هو أدوات االستثناء ،ومنهم من قال
إنّه صيغ ،ومنهم من اكتفى بتعريف النحاة الذي يفيد اإلخراج.
5ـ التخصيص لغة واصطالحا
مبا أنّ التخصيص مما يدل عليه االستثناء وهو مدار هذا البحث ،فقبل أن نتعرض إىل شروط االستثناء إلفادته هذا املعنى ،نشري إىل
تعريف التخصيص وأنواعه .فورد يف املعاجم« :اختصه :أفرده به دون غريه ،انفرد به ،واختص الشيء :اصطفاه واختاره ،ختصص :انفرد وصار
خاصا والتخصيص :ضد التعميم» (ابن منظور 3434 ،هـ.ق ،ج  ،4ص 319؛مصطفى وآخرون 3931 ،م ،ج  ،3ص 218؛ الفريوزآبادي،

 3415هـ.ق ،ص  .)593تتضح داللة هذه املعاني يف إفادتها لإلفراد؛ أي وجود حالة منفردة ختالف يف مواصفاتها احلالة العامّة .تتوافق

هذه املعاني مع داللة االستثناء يف أنّ االستثناء خيصَّص حبكم خيالف احلكم العام للمستثنى منه .مل يرد مصطلح «التخصيص» يف كتب
النحو ،وإنّما ورد «االختصاص» وهو« :قصر احلكم على بعض أفراد املذكور ،أو هو ختصيص حكم علِّق بضمري مبا تأخّر عنه من اسم ظاهر

معرفة؛ حنو :حنن العرب أسخى من بذل» (جنيب اللبدي 3412 ،هـ.ق ،ص  .)54ولكن هذا املصطلح ورد كثريا يف كتب األصول وتعددت
تعريفاته عند األصوليني واتفقت على أنّ التخصيص يعين يف نهاية األمر اإلخراج من حكم إىل حكم آخر (الفخر الرازي 3995،م ،ج
 ،1ص 5؛ اجلويين3995 ،م ،ج  ،3ص 342؛ اآلمدي ،بال تا ،ج  ،3ص .)482
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4112هـ .ق4318 /هـ .ش) ـ العدد 02

والتخصيص على نوعني :متصل ومنفصل .التخصيص املتصل هو أن يشتمل النص الشرعي على خمصّص لغوي متصل به
بالكالم ،كاالستثناء والشرط والصفة والغاية .فقد اطلق عليه بعض األصوليني التخصيص غري املستقل ألنه غري مستقل بنفسه متصال
مبا قبله إلفادة املعين؛ والتخصيص املنفصل الذي أطلق عليه بعض األصوليني التخصيص املستقل ،هو أن يكون الدليل الشرعي
خمصَّصا بدليل آخر غري متصل به كالميا ،وهذه األدلة هي العقل والعرف واحلسّ والدليل الشرعي (الفخر الرازي 3995 ،م ،ج ،1
ص 51؛ اآلمدي ،بال تا ،ج  ،3ص .)422

6ـ شروط االستثناء كمخصّص يف النحو واألصول
ظهر من خالل استعراض تعريفات االستثناء عند النحاة واألصوليني؛ أنّهم اتفقوا على أنّ االستثناء أحد املخصّصات اللغوية ،لكنّ
البحث يف طبيعة االستثناء مل يقف عند هذا احلدّ .فجعلتهم الثقافة الفقهية لألصوليني والوظيفة الداللية لالستثناء يف ختصيص الكالم
يضعون شروطا لصحة االستثناء ،نابعة من وظيفته الداللية اليت تبين عليها األحكام والفتاوي ،وهذه الشروط وإن كانت تستمد
حجتها من كتب النحو ،إال أنّها اكتست بطابع فقهي ميزها عمّا وجد يف كتب النحو .فقد اشرتط النحويون واألصوليون لصحة
االستثناء شروطا تالية:
6ـ1ـ القصد والنية
من الواضح أنّ هذا الشرط يعدّ من شروط صحة االستثناء أصوليا وفقهيا ،وليس لغويا؛ ألنّ اللغة إما منطوقة ،وإما مكتوبة ،وال
يطلق على اجلملة مصطلح االستثناء إن مل توجد بها أدات االستثناء ،أما ما يضمره املتكلّم أو الكاتب ،فال حيكم عليه لغة قبل ذكره.
فالنحاة مل يشرتطوا النية إلثبات صحة االستثناء .وقد ذكر هذا الشرط متأخرو األصوليني ،ومل يتعرضوا له املتقدمون منهم (ابن
اللحام 3998 ،م ،ص 112؛ طويلة 2111 ،م ،ص .)158

6ـ2ـ االتصال النوعي بني املستثنى واملستثنى منه
مما كان حملّ البحث والنقاش بني النحاة واألصوليني فيما يرتبط مبوضوع االستثناء ،هو ما مل يكن فيه املستثنى من جنس املستثنى منه
الذي يطلق عليه يف النحو عنوان «االستثناء املنقطع» .ينقسم االستثناء إىل عدة أقسام حسب ما ورد يف كتب النحو .فمنها تقسيمه
باعتبار جنس املستثنى واملستثنى منه إىل استثناء متصل ومنقطع« .فاألول ما كان فيه املستثنى بعضا من املستثنى منه ،حنو :سقيت األشجار إال
سلَامًا َوهلَمْ ِر ْزقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً
شجرة .والثاني ما مل يكن فيه املستثنى بعضا من املستثنى منه ،كقوله تعاىل يف أهل اجلنّة :ال يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِال َ
َوعَشِيًّا( مريم  ،)32 :39فاللغو هو ردئ الكالم وقبيحه والسالم ليس بعضا منه» (حسن ،بال تا ،ج  ،2ص .)138

فقد ميز النحاة واألصوليون بني داللة هذين النوعني من االستثناء .ويف هذا اجملال ،اضطربت آراء النحويني فيما يدل عليه
االستثناء املنقطع .فابن احلاجب بعد تعريفه للمستثنى ،ميز بني نوعيه من حيث الداللة اليت يفيدها كل نوع حيث قال« :املستثنى
متصل ومنقطع ،فاملتصل هو املخرَج من متعدد لفظا أو تقديرا بإال أو أخواتها ،واملنقطع ،املذكور بعدها غري خمرج» (االسرتاباذي 3952 ،م ،ج ،2

ص  .)333بينما يذهب عدد آخر من النحويني إىل أنّ املستثنى يف املنقطع خمرَج أيضا من احلكم السابق إال أنّ إخراجه ليس على سبيل
التحقيق بل على سبيل التنزيل والتقدير ،كما يقول األمشوني« :االستثناء هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواتها ملا كان داخال أو منزال منزلة
الداخل» (الصبان 2112 ،م ،ج ،2ص  .)218ويصرّح السيوطي« :وحدّه (املستثنى) املخرَج بـ(إال) أو إحدى أخواتها حتقيقا أو تقديرا من
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مذكور أو مشروط بشرط الفائدة  ...وحتقيقا هو املتصل فا ّن بعض املخرج منه ،حنو :قام إخوتك إال زيدا ،وتقديرا هو املنقطع ،حنو« :ما هلم به من علم
إال اتباع الظنّ ،فإن الظنّ وإن مل يدخل يف العلم حتقيقا ألنّه ليس بعضه ،فهو يف تقدير الداخل فيه ،إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه يف كثري من
املواضع» (السيوطي 3412،هـ.ق ،ص  221ـ .)222

مما يستشف من آراء النحويني الذين يذهبون إىل خروج املستثنى يف املنقطع هو أن هذا اخلروج يعود إىل احلكم والوصف السابق
فحينما يقال" :رأيت القوم إال سياراتهم" ،فمحال أن تستثنى من القوم ألنها ليست من جنسهم ،بل استثنيتها من الرؤية السابقة،
ألنها من جنسها فتدل العبارة على خروج السيارة من الرؤية وال من القوم (القاضي 2131 ،م ،ص  .)139وهذا هو معنى االنقطاع يف
هذا الضرب من االستثناء «وليس معنى االنقطاع أنه ال صلة له ( للمستنى) باملستثنى منه وال عالقة تربطهما ارتباطا معنويا ،وإنّما
معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما؛ فليس «املستثنى» جزءا حقيقيا من «املستثنى منه» ،وال فردا من أفراده (حسن ،بال تا ،ج  ،2ص
.)292

فبما أنّ املنقطع خيرج املستثنى من حكم اجلملة فيقدّر فيه أداة االستثناء بـ«لكن» املشددة أو الساكنة للداللة على االبتداء
واالستدراك معا دافعا توهّم دخول املستثنى يف حكم املستثنى منه (السيوطي 3412،هـ.ق ،ص 221؛ حسن ،بال تا ،ص .)292إذن قد
فرق النحاة بني مفهومي االستثناء املتصل واملنقطع ،فاملتصل خمرج حقيقة واملنقطع غري خمرج إال تقديرا .وذهبوا إىل أنّ املستثنى يف
املنقطع يستثنى من احلكم قبل «إال» وال من املستثنى منه .كما رأينا اخلالف بني النحاة يف االستثناء املنقطع ،فدار هذا النزاع بني
األصوليني .فيؤكد أكثرهم على وجوب كون املستثنى من جنس املستثنى منه كشرط إلفادة التخصيص .فعلى هذا املنطلق ،اعتربوا
االستثناء املنقطع نوعا من اجملاز وأخرجوه من املخصصات ،فلم يستخدموا مصطلح االستثناء املنقطع للداللة على االستثناء الذي
خالف فيه املستثنى جنس املستثنى منه ،حيث مفهوم القطع يف االستثناء عندهم هو الفصل بني املستثنى واملستثنى منه بفاصل زمين أو
كالمي ،يطول أو يقصر ،وكما سيأتي آنفا يف تعاريفهم ،استخدموا عبارة «استثناء من غري اجلنس» للتعبري عن االستثناء املنقطع
النحوي ،ولعنايتهم باألحكام وأداتها؛ فقد اعتربوا االستثناء من غري اجلنس ممتنعا إال على سبيل اجملاز فقط .فيذهب الفخر
الرازي«:استثناء الشيء من غري جنسه باطل على سبيل احلقيقة ،وجائز على سبيل اجملاز» (3995م ،ج  ،1ص  .)11ويقول الشيخ الطوسي
مشريا إىل هذا االختالف« :وأما االستثناء من غري اجلنس فال ميكن دفع استعماله ألنّهم قالوا( :ما يف الدار أحد إال وتد) و(وتد) ليس من (أحد)
وغري ذلك .غري أنّه وإن كان مستعمال فإنّه جماز وذهب قوم إىل أنّه حقيقة» ( 3153هـ.ش ،ص  135ـ .)133

أما األصوليون من احلنفية واملالكية والقاضي أبو بكر الباقالني وعدد من املتكلمني فيعتقدون جبواز هذا الضرب من االستثناء كما
يصرّحون حبقيقته (اآلمدي ،بال تا ،ج  ،3ص 493؛ الغزالي 3991 ،م ،ج  ،2ص 383؛ الفخر الرازي3995 ،م ،ج  ،1ص 11؛

السمرقندي 3985 ،م ،ج  ،3ص  ،)425مما يستمسك به هذا الفريق من األصوليني لتأييد مذهبهم ورود كثري من مناذج لالستثناء
املنقطع يف كالم العرب منثورا ومنظوما كما وردت يف التنزيل العزيز مناذج منها يف عدد غري قليل من اآليات كقوله تعاىلَ  :وِإذْ ُقلْنَا

ِللْ َملَئكَةِ اسْجُدُواْ َال َدمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِ ْبلِيسَ أَبىَ وَاسْتَكْربَ وَكاَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ( البقرة  .)14 :2تباينت آراء املتكلمني واألصوليني بالنسبة
إىل «ابليس» يف هذه اآلية؛ فـ«قال بعض املتكلمني والسيما املعتزلة إنّه مل يكن منهم وقال كثري من الفقهاء إنه كان منهم» (الفخر الرازي1413 ،

هـ.ق ،ج  ،2ص  .)428فإنّ األصوليني الذين يذهبون إىل اجملاز يف املنقطع ،يستدلون بأنّ حقيقة االستثناء هي إخراج ما لواله لوجب
دخوله حتت املستثنى منه ،فبما أنّ املستثنى يف املنقطع ال يطلق عليه لفظ املستثنى منه وال يعدّ من مدلوالته ،فليس هذا الضرب من
الكالم حبقيقة بل هو جماز .كما يقول الطوسي« :وحنن نعلم أنّ القائل لوقال( :ما يف الدار أحد) ومل يستثن ،مل يفهم من ذلك إال نفي العقالء،
وال يفهم منه نفي األوتاد .فلذا قال( :إال وتد) فينبغي أال يكون االستثناء حقيقة وتكون جمازا ألنّه مل يدخل يف الكالم األول» ( 3153هـ.ش ،ص
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 .)135وفيما ورد من املنقطع يف كالم العرب ،يذهب مجهور األصوليني إىل أنّ «إال» يف مثل هذه النماذج مبعنى «لكن» لالستدراك،
حيث تعدّ اجلملة بعدها منفصلة عما قبلها دون إفادتها معنى التخصيص .ففي تفسري قوله تعاىل :وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنّين
براء مما تعبدون  إال الذي فطرني فإنّه سيهدين( الزخرف  25 :41ـ  ،)23يقول الفخر الرازي« :وجيوز أن يكون (إال) مبعنى (لكن)،

فيكون املعنى :لكنّ الذي فطرني سيهدين أي سريشدني لدينه ويوفّقين لطاعته» (3421هـ.ق ،ج  ،25ص  .)329ومما يالحظ كوجهة نظر
مشرتك بني النحاة واألصوليني فيما يتعلق باملنقطع هو أنّ األصوليني يف بعض تربيراتهم يذهبون إىل أنّ املستثنى يف املنقطع إذا مل يكن
جمازا ،فيستثنى من احلكم الذي يدل عليه الكالم السابق .ففي قول الشاعر:
وبلــــــــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــــ ـيسَ بهــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــيسٌ

إال اليعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافريَ والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسَ

(أبو حيان 3998 ،م ،ج  ،2ص .)3235

يدل االستثناء على نفي إقامة الناس يف هذه البلدة .فلما كانت اليعافري والعيس مقيمتني فيها ،حسن أن يستثنيهما من اإلقامة وال
من الناس .وهذا ما صرّح به كل من النحاة واألصوليني يف بعض تربيراتهم (الطوسي 3153 ،هـ.ق ،ص  138؛ القاضي 2131 ،م ،ص
.)139

6ـ3ـ االتصال الزمين بني املستثنى واملستثنى منه
مما درسه األصوليون كشرط من شروط االستثناء إلفادته معنى التخصيص ،هو وجوب عدم االنفصال الزمين بني املستثنى واملستثنى
منه .لكنّ النحويني مل يعاجلوا هذا املوضوع؛ ألنّ املعهود عندهم حسب ما استنبطوه من صميم اللغة هو ذكر املستثنى بعد ما استثنى
منه يف مجيع استعماالت اللغة دون أن يفصل بينهما أيّ فاصل زمين .يعود مرجع هذا البحث عند األصوليني إىل رواية منسوبة إىل
ابن عباس .فقد ورد يف كثري من املصادر األصولية أنّ ابن عباس قد ذهب إىل جواز الفصل الزمين بني طريف اإلستثناء ـ املستثنى
واملستثنى منه ـ ملدة شهر أو أربعني يوما .فدار اخلالف بني األصوليني بسبب رواية ابن عباس ،فريى مجهورهم وجوب اتصال
املستثنى باملستثنى منه لفظا أثناء الكالم أو حكما إذا انقطع الكالم بسبب ما (السيد املرتضي 3143،هـ.ق ،ج  ،3ص .)244
فأنكر مجهور األصوليني القول املنسوب إىل ابن عباس ،حيث يصرّح الطوسي ...« :وذلك مستعبد من قوله والذي يدلّ على صحة ما
قلناه :أوال :أنّ أهل اللغة ال يعدّون ما انفصل عن الكالم استثناء ،كما ال يعدّون ما تقدّم كذلك ،فلو جاز ألحد أن خيالف يف املتأخر فيسمّيه استثناء
جلاز لغريه أن خيالف يف املتقدّم فيسمّيه استثناء! والثاني :أنّه يؤدّي إىل أنّه ال يفهم بشيء من الكالم أمر أصال وال بإخبار النيب  إذا أخرب عن
نفسه أو إخبار اهلل تعالي إذا أخرب عمّا يفعله؛ ألنّا ال نأمن من أن يأتي بعد ذلك استثناء يدلّ على أنّه أراد اجملاز ،وهذا يؤدّي إىل ما قدّمناه من أن ال

يفهم بالكالم شيء أصال وذلك فاسد» ( 3153هـ.ق ،ص  315ـ  .)314وقد رفض الفخر الرازي أيضا القول املنسوب إىل ابن عباس ،حيث
يصرح يف تفسري آية :وَال تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنّي فاعِلٌ ذلك غَداً إال أَن يشاءَ اللّ ُه( الكهف  ،)21 :38قائال ... « :واعلم أنّ استدالل ابن
عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ ظاهر يف أنّ االستثناء ال جيب أن يكون متّصال ،أمّا الفقهاء فقالوا لو جوّزنا ذلك للزم أن ال يستقرّ شيء من العقود واألميان
ألنّ االستثناء مع املستثنى منه كالكالم الواحد بدليل أنّ لفظ االستثناء وحده ال يفيد شيئا ،فهو جارٍ جمرى نصف اللفظ الواحد؛ فجملة الكالم

كالكلمة الواحدة املفيدة» ( 3421هـ.ق ،ج ،23ص  422ـ  .)423مما يبدو من آراء األصوليني يف هذا اجملال أنّهم أصيبوا باخللط بني
مفهوم االستثناء مبعنى اإلخراج واالستثناء مبعنى التعليق على مشيئة اهلل تعاىل؛ جملرّد تطابق األمساء ،وليس املدلول .فعلى هذا
األساس ،ميكن محل الرواية املنسوبة إىل ابن عباس على معنى التعليق على املشيئة ،وال على معنى اإلخراج يف االستثناء الذي

شروط االستثناء كمخصّص يف علمي النحو واألصول :دراسة مقارنة
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يرتتب عليه حكم شرعي ،وإال مل تعقد مواثيق ،ومل يصحّ عقد .وال يعين هذا أنّ علماء األصول كانوا على جهل مبعنى االستثناء
النحوي ،بل كانوا يعتربونه جزءا من االستثناء الفقهي ،فاالستثناء الفقهي أعمّ منه.
6ـ4ـ كمية املستثنى
مما عاجله كل من النحويني واألصوليني كشرط يف االستثناء إلفادته معنى التخصيص ،هو كمية املستثنى ومقداره .فهناك إمجاع يف
آرائهم على اعتبار املستثنى املستغرق لغوا ال يعبأ به (السيوطي 3412،هـ.ق ،ص 288؛ الطوسي 3153 ،هـ.ش ،ص  .)133لكنهم
اختلفوا فيما إذا كان املستثنى أكثر أو نصفا من املستثنى منه .فيذهب أكثر النحويني إىل أنه ال جيوز االستثناء من األكثر أو النصف يف
حني يرى بعضهم اجلواز يف ذلك لوروده يف القرآن يف كلتا احلالتني ،كقوله تعاىل :إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك

من الغاوين( احلجر ،)42:32وكقوله تعاىل :قم الليل إال قليال  نصفه( املزمل  .)2- 1 :51فاملستثنى يف اآلية األوىل أكثر من
املستثنى منه ويف الثانية يكون مساويا له (السيوطي 3412 ،هـ.ق ،ص .)288

أما األصوليون فاختلفوا أيضا يف هذا األمر إال أن مجهورهم ذهبوا إىل جواز استثناء األكثر أو النصف من املستثنى منه خالفا
للنحويني الذين مال مجهورهم إىل عدم جوازه .وقد أشار اآلمدي إىل هذا األمر يف قوله« :اتفقوا على امتناع االستثناء املستغرق  ...وإمنا

اختلفوا يف استثناء النصف أو األكثر» (بال تا ،ج  ،3ص  .)213فذهب هذا املذهب كثري من األصوليني منهم الطوسي من اإلمامية
واجلويين والغزالي واآلمدي والشريازي مستشهدين بأدلة منها قوله تعاىل يف اآليات اليت مرّ ذكرها (الطوسي 3153،هـ.ش ،ص 133؛

الشريازي 3981،م ،ص  353ـ  .)339لكن هناك فريق من األصوليني كاحلنابلة والباقالني الذين ال جيوزون هذه النماذج من االستثناء
فقد احتجوا يف ذلك بعدم مساعه يف اللغة كما قد صرح بذلك الكلوذاني«:ال يصح استثناء األكثر من اجلملة  ...والدليل على ذلك أن

االستثناء لغة ،ومل نسمع ذلك يف اللغة ،فمن ادعاه فعليه الدليل» ( 2111م ،ج  ،2ص  .)81لكنه شاع هذا الضرب من االستثناء يف العربية
كما ورد يف القرآن ويف غريه من النصوص .فوروده يف مثل هذه املصادر خري دليل على صحة استعماله لدى أهل اللغة.
6ـ5ـ االستثناء بعد اجلمل املعطوفة
قد ورد االستثناء بعد مجل متعاطفة يف كالم العرب ويف أكثر من موضع يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىل :والذين يرمونَ املَُصحصَنا ِ
ني جَلدةً وَالتَقبَلوا لَهم شَهادةً أَبَداً وَأولئك هُم الفَاسقونَ  إال الذينَ تابُوا مِن بَعدِ ذلك
ثُمَّ ملَ يأتُوا بِأربعةِ شُهداءَ فَاجلُدوهُم مثان َ
َوأَصلََصحوا فإنّ اهللَ غَفورٌ َرحيمٌ( النور 2 :24ـ  ،)4كما ورد يف (البقرة  ،)249 :2و(النساء  ،)81 :4و(املائده  ،)11- 14 :2و(األنعام

 .)323 :3اختلفت اآلراء لدى األصوليني وبعض النحاة يف مثل هذه النماذج ،ويعود حملّ النزاع إىل أنّ االستثناء يرجع إىل اجلمل
املتعاطفة قبل االستثناء كلّها أم يرجع إىل اجلملة األخرية فقط؟ وبالرغم من ورود هذه النماذج العديدة من االستثناء يف القرآن
الكريم؛ إال أنّه مل يدرس يف كتب النحو إال ما كان متناثرا عند بعض النحاة ،مثل :ابن مالك ،والرضي األسرتاباذي ،وأبوحيان
األندلسي ،والسيوطي ،والصبان (ابن مالك 2111 ،م ،ج  ، 2ص 234؛ األسرتاباذي 3998 ،م ،ج  ،2ص 323؛ السيوطي3412،
هـ.ق،ج  ،2ص 393؛ الصبان 2112،م ،ج ،2ص .)223

فنقل السيوطي عن أبي حيان األندلسي قوله«:هذه املسألة قلّ من تعرض هلا من النحاة» ( 3412هـ.ق ،ج  ،2ص  .)393كما يصرح
أبو حيان نفسه بأن« :هذه املسألة تكلّم عليها يف أصول الفقه وفيها خالف وتفصيل ومل أر من تكلّم عليها من النحاة غري املهاباذي وابن مالك»
( 3421هـ.ق ،ج  ،8ص  .)32وأيد السيوطي هذا الكالم بقوله« :واألمر كما قال ،فإنّ املسألة بعلم األصول أليق  ...فأحببت أال أخلى كتابي
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منها» ( 3412هـ.ق ،ج  ،2ص  .)393ولعلّ مقصد السيوطي من تعلّق هذه املسألة بعلم األصول ،أنّ ما يرتتب على هذه املسألة متعلق
باألحكام الفقهية وطرق استنباطها من األدلة الشرعية ،وليس له أثر حنوي من ناحية إعراب املستثنى .فعلى هذا األساس ،ما وجدت
هذه املسألة موقعها عند السابقني من النحاة.
أما فيما يرتبط بآراء النحويني املتأخرين يف هذه املسألة ،فيمكن تلخيصها يف مخسة مذاهب:
األولّ :عود االستثناء إىل مجيع اجلمل السابقة املتعاطفة إال أن يقوم دليل على إرادة البعض ،وهو مذهب ابن مالك وقد صحّحه
السيوطي بقوله« :وهو األصحّ» (املصدر نفسه ،ص  .)393فقد قال ابن مالك مبينا رأيه يف هذا الضرب من االستثناء« :ويعلّق االستثناء
أيضا باجلميع إن كان قبله مجلتان أو أكثر ،والعمل غري واحد يف املعنى ،حنو قوله تعاىل :والذين يرمون احملصنا  إىل إال الذين تابوا واتفق
العلماء على تعليق الشرط باجلميع يف حنو :ال تصحب زيدا وال تزره وال تكلمه إن ظلمين ،واختلف يف االستثناء ،حنو :ال تصحب زيدا وال تزره وال
تكلمه إال تائبا من الظلم ،فمذهب مالك والشافعي تساوي االستثناء الشرط يف التعليق باجلميع ،وهو الصحيح لإلمجاع على سدّ كل منهما مس ّد

اآلخر يف حنو :اقتل الكافر إن مل يسلم ،واقتله إال أن يسلم» ( 2113م ،ج  ،2ص  115ـ  .)114فيدل كالم ابن مالك على متازج علمي النحو
وأصول الفقه ،وعلى أن املسائل اليت مل تدرس يف النحو ودرست يف األصول ،جيوز فيها األخذ بآراء األصوليني ،كما يف كالمه
موافقة ضمنية على تشابه االستثناء والشرط دالليا؛
الثاني :أنّه يعود إىل كلّ اجلمل السابقة ،إن سيق الكل لغرض واحد ،حنو:حبست داري على أخوالي وسلبت سقاييت على
جرياني إال أن يسافروا ،وإال فلألخرية فقط ،حنو :أكرم العلماء ،واحبس ديارك على أقاربك واعتق العبيد إال الفسقة منهم
(السيوطي 3412 ،هـ.ق ،ج  ،2ص )393؛
الثالث :إن عطف «اجلمل» بالواو عاد للكلّ،أو بالفاء أو ثمّ عاد لألخرية فقط ،وهو مذهب ابن احلاجب (املصدر نفسه :ص
)395؛
الرابع :أنّه خاص باجلملة األخرية ،وهو مذهب أبي حيان األندلسي ،حيث يصرّح يف تفسري آية القذف من سورة النور«:هذا
االستثناء يعقب مجال ثالثة :مجلة األمر باجللد ،وهو لو تاب وأكذب نفسه مل يسقط عنه حدّ القذف ،ومجلة النهي عن قبول شهادمت أبدا وقد وقع
اخلالف يف قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أنّ هذا االستثناء راجع إىل مجلة النهي ومجلة احلكم بالفسق أو هو راجع إىل اجلملة األخرية  ...أختار
املهاباذي أن يعود إىل اجلملة األخرية وهو الذي خنتاره» ( 3421هـ.ق ،ج  ،8ص )32؛
اخلامس« :إن اتّحد العامل فللكل أو اختلف فلألخرية خاصة ،إذ ال ميكن عمل العوامل املختلفة يف مستثنى واحد .وعليه أيضا املهاباذي بناء على
أنّ عامل املستثنى األفعال السابقة دون إال» (السيوطي 3412 ،هـ.ق ،ج  ،2ص  395ـ .)393

فيالحظ أن األمساء اليت نسبت إليها اآلراء اخلمسة هي للنحويني املتأخرين ،وليست للسابقني من النحاة إال أنّ رأي ابن احلاجب
مل يذكر يف كتابه الكافية ،وهو كتابه النحوي ،بل ذكر يف كتابيه املختصر ومنتهي الوصول ،وهما من كتبه األصولية؛ كما أنّ حكم
السيوطي على الرأي األوّل بأنّه األصحّ إنّما هو متأثر مبذهبه الفقهي الشافعي .فتدلّ هذه األمور على أنّ هذا املوضوع حظي بنظر
االهتمام والداراسة عند علماء األصول.
أما األصوليون فتوسعوا يف حبث هذه املسألة لدرجة ال تكاد ختلو من كتاب من كتب أصول الفقه ،وهذه املسألة ال يبحث عن
أصلها يف كتب النحو ،وإمنا يف كتب أصول الفقه؛ إذ أنّها ظهرت وانتشرت يف كتب األصول ،ثمّ ذكرت بعد ذلك يف كتب النحو كما
يدلّ عليه التتبع التارخيي لظهور املسألة .فال خالف بني األصوليني يف بعض موارد ومناذج من االستثناء الذي يلي بعد اجلمل املعطوفة
بعضها على بعض .فأمجعوا على أنه ال خالف يف عود االستثناء إىل اجلملة األخرية .وأمجعوا أيضا على أنه ال ينبغي النزاع يف رجوع
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االستثناء إىل اجلملة األوىل إذا دلّ دليل على اختصاصه باألوىل دون بقية اجلمل املعطوفة ،كقول النيب «:ليس على املسلم يف عبده

وال فرسه صدقة إال صدقة الفطر» ،فاالستثناء راجع إىل اجلملة األوىل فقط وذلك الختصاص صدقة الفطر باالنسان وال غريه .واتفقوا
على عود االستثناء إىل كل اجلمل املعطوفة ،إذا دلّ عليه دليل كما يف قوله تعاىل :إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف
األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة

عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهلل غفور رحيم( املائدة  34 :5ـ  .)33فاالستثناء يف هاتني اآليتني يعود
إىل مجيع اجلمل املعطوفة .وأمجعوا أيضا على عود االستثناء إىل اجلملة األخرية فقط حينما دلّ على ذلك دليل ،كقوله تعاىل :ومن

قتل مؤمنا خطأ فتَصحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلي أهله إال أن يصدقوا( النساء  .)92 :4وأما حمل النزاع بني األصوليني فيقصر على
ما ميكن فيه رجوع االستثناء إىل مجيع اجلمل املعطوفة من جهة ،ومن جهة أخرى ميكن أن يرجع إىل كل واحدة من اجلمل على حدّة
باشرتاط عدم قرينة دالة على مرجع االستثناء ،وذلك كقوله تعاىل يف آييت ( 2ـ  )4من سورة النور الذي ذكرناه فيما قبل .فكما دار
اخلالف بني النحاة يف هذه املسألة ،فتضاربت فيها آراء األصوليني والفقهاء واملفسرين ،حيث ذهبوا مذاهب شتى يف تفسري النماذج
القرآنية وغري القرآنية اليت وردت على هذا الضرب من االستثناء .فيمكننا أن نلخّص آراءهم يف هذا املوضوع إىل ثالثة مذاهب:
األوّل :رجوع االستثناء إىل مجيع اجلمل السابقة املتعاطفة؛ وهو مذهب املالكي والشافعي واألشعري واحلنبلي والشيخ الطوسي
من اإلمامية (الشريازي3981،م ،ص .)352فقد اعتمد هذا الفريق من األصوليني يف رأيهم على عدة دالئل؛منها أنّ العطف بني
اجلمل جيعلها مبثابة مجلة واحدة .فال فرق بني أن يقال :اضرب زيدا وعمرا وخالدا وبني أن يقال اضرب هؤالء الثالثة
(الباقالني 3998،م ،ج  ،1ص  .)349فعلى هذا األساس ،جيب أن يعدّ االستثناء املذكور بعد عدة مجل عطفت بعضها على بعض
راجعا إىل كل هذه اجلمل املعطوفة ،ألنّه ال فرق بني أن تقول :اضرب اجلماعة اليت منها قتلة وسراق وزناة إال من تاب ،وبني أن
تقول :عاقب من قتل ومن سرق ومن زنى إال من تاب .فيعود االستثناء يف مثل هذه النماذج إىل كل اجلمل املتقدمة ألن عناوينهم وإن
اختلفت فهو راجع إليهم وكلها مبثابة اسم واحد ،فلذلك يلزم تشابه حاليهما يف اإلفراد والعطف .فهذا حكم كل مجل معطوفة
بعضها على بعض بأي حرف من حروف العطف «إال أن بعضا من األصوليني كاآلمدي خصّ املسألة بالعطف بالواو دون غريها من حروف
العطف» (املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)321

ومن دالئلهم يف هذه املسألة هو التشابه الداللي بني أسلوبي الشرط واالستثناء ،حيث اتفق أهل اللغة على عود الشرط يف كل
اجلمل املتقدمة حنو :اضرب زيدا إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب احلمار إن كان قائما .وكذلك يف االستثناء لو قيل :ال تضرب
زيدا إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب احلمار إال أن يكون قائما .فيعترب قوله :إن كان قائما ،شرطا لكل اجلمل املتقدمة ألنه كالم ال
يستقل بنفسه لو فصل وتكلّم به مفردا .وكذلك حال االستثناء فوجب التشابه بينهما .وأخريا احتجوا بالتساوي بني االستثناء مبشيئة اهلل
تعاىل وبينه بـ«إال» ،والسبب يف ذلك أنهما كالمان ال يفيدان يف حالة الفراد والفصل عما قبلهما .فال فرق بني أن تقول :ال آكل
الطعام وال أدخل الدار وال أكلّم زيدا إن شاء اهلل إال أن يشاء اهلل (الطوسي 3153 ،هـ.ق ،ص  123ـ 121؛ الشريازي 3981 ،م ،ص

 116ـ )111؛

الثاني :رجوع االستثناء إىل اجلملة األخرية فقط ،وال يرجع إىل األوىل أو ما قبل األخرية إال بدليل ،وهو مذهب أبي حنيفة .ومن
أشهر ما استدل به هذا الفريق أن من شرط االستثناء اتصاله بعامله؛ فإذا أرجعته إىل غري اجلملة األخرية ،كانت اجلملة األخرية فاصلة
بني االستثناء واملستثنى منه ،وهذا ال جيوز يف اللغة .كما يرون أن ربط االستثناء مبا سبقه ضرورة ألنه اليستقل بنفسه وال يفيد إذا أفرد
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4112هـ .ق4318 /هـ .ش) ـ العدد 02

وال يفهم معناه إال مع غريه .والضرورة تقدر بقدرها وهي تنفي بعوده لألخرية فلم يكن بنا ضرورة إىل محله على مجيع ما تقدّم وهو
قد صار مقيدا حبمله على األخرية (الشريازي 3981 ،م ،ص )352- 353؛

الثالث :جواز رجوع االستثناء إىل مجيع اجلمل املتعاطفة أو اجلملة األخرية .وهذا ما يطلق عليه مذهب الوقف يف كتب األصول
الذي يذهب إليه كلّ من الغرالي وأبي بكر الباقالني والشريف املرتضى من اإلمامية (السيد املرتضى 3143 ،هـ.ش ،ج  ،3ص 249؛
الشريازي 3981 ،م ،ص )351؛

ومما اهتمّ به األصوليون واملفسرون لتبيني ما يدلّ عليه االستثناء بعد اجلمل املتعاطفة هو سياق هذه اجلمل .فيالحظ بأنّ هذا
املوضوع يلعب دورا بارزا يف الوصول إىل حقيقة مدلول االستثناء بعد اجلمل املتعاطفة ،حيث اختذه بعض األصولييني واملفسرين
حجة على صحّة ما ذهبوا إليه .فاعتقد الفخر الرازي يف تفسريه آلييت ( 2ـ  )4من سورة النور« :االستثناء مذكور عقيب مجل فوجب عوده
إليها بأسرها ويدل عليها أمور  ...ثانيها :أنّ قوله وأولئك هم الفاسقون عقيب قوله وال تقبلوا  ...فيدل على أنّ العلة يف عدم قبول
الشهادة كونه فاسقا ،ألنّ ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلية ،ال سيما إذا كان الوصف مناسبا وكونه فاسقا ،يناسب أن ال يكون مقبول
الشهادة إذا ثبت أنّ العلّة لردّ الشهادة ليست إال لكونه فاسقا ودلّ االستثناء على زوال الفسق .فقد زالت العلة فوجب أن يزول احلكم لزوال العلة»

( 3421هـ.ق ،ج  ،21ص  .)128فنالحظ من كالم الفخر الرازي أنّه عين بالسياق املقالي لآليتني لتفسري ما يدل عليه مدلول الكالم،
حيث جعل عدم قبول شهادة القاذف مرتتبا على فسقه؛ ومبا أنّ هذا الفسق يزول بالتوبة فتزول األثر املرتتب عليه وهو عدم قبول
الشهادة فيعود االستثناء إىل اجلمل املتعاطفة كلها .وقد استدل العالمة الطباطبائي أيضا بالسياق يف تفسري هاتني اآليتني .فهو يذهب إىل
ما ذهب إليه الفخر الرازي ،حيث يقول« :قوله تعاىل :إال الذين تابوا و  ...االستثناء راجع إىل اجلملة األخرية ،وهي قوله :و أولئك هم
الفاسقون .لكنّها ملا كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة إىل قوله :التقبلوا هلم شهادة أبدا ـ على ما يعطيه السياق ـ كان الزم ما تفيده من
ارتفاع احلكم بالفسق ،ارتفاع احلكم بعدم قبول الشهادة أبدا ،والزم ذلك رجوع االستثناء حبسب املعنى إىل اجلملتني معا» (الطباطبائي3191 ،

هـ.ق ،ج  ،32ص  .)83فنرى أنّ العالمة يتخذ من سياق اآليتني ذريعة لتفسري ما يدلّ عليه االستثناء بعد اجلمل املتعاطفة .فيتضح من
خالل هذه النصوص أن العلماء من أهل األصول والتفسري كانوا شديد العناية باستعماالت اللغة ونظمها وخصائصها.
اخلامتة
توصّلنا يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
ـ هناك اتفاق بني األصوليني والنحويني يف داللة االستثناء على معنى التخصيص .وهذا ما مل يتحدث عنه القدامى من النحويني،
غري أنّ املتأخرين منهم اهتموا بدراسة الداللة املعنوية لالستثناء وما حيمل من املعنى يف مجيع حاالتها الرتكيبية؛
ـ يذهب مجهور األصولييني إىل أنه ال بد يف كل استثناء من أدات االستثناء إلفادته معنى التخصيص كما اعتقد بهذا األمر النحاة.
ولكن بعض األصوليني يذهبون إىل أن كل الرتاكيب اليت تدل على إخراج املستثنى هي استثناء ولو مل يورد فيها أدات االستثناء؛
ـ يعتقد األصوليون وخاصّة املتأخرون منهم أن قصد املتكلّم وعزمه على االستثناء يعدّ من شروط هذا الرتكيب إلفادته معنى
التخصيص .أما النحويون فال يعتقدون بهذا الشرط ألن ما يضمره املتكلم أو الكاتب ال حيكم عليه حدّ اللغة؛
ـ هناك اختالف بني النحويني واألصوليني فيما يتعلق باالستثناء املنقطع .فيذهب النحويون إىل أن املنقطع خيرج املستثنى من احلكم
السابق وال من املستثنى .فعلى هذا األساس ،يدل املنقطع على التخصيص كاملتصل ،.غري أن االصوليني يذهبون إىل أن املنقطع نوع
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من اجملاز غري دال على التخصيص ،ألن املستثنى جيب أن يكون من جنس املستثنى منه .فعلى مذهبهم تدل أدات االستثناء يف هذا
الضرب على االستدراك؛
ـ يعتقد عدد من األصوليني بأن من شروط االستثناء إلفادته التخصيص ،هو عدم االنفصال الزمين بني املستثنى واملستثنى منه
مستشهدين برواية منسوبة إىل ابن عباس؛ لكن مجهورهم مل يشرتطوا بهذا الشرط وشككوا يف صحة هذه الرواية .أما النحويون فهم
غري قائلني بهذا الشرط ،ألن املعهود عندهم هو ذكر املستثنى بعد املستثنى منه يف مجيع حاالته يف اللغة؛
ـ جيب عند النحويني واألصوليني كلهم أال يكون املستثنى مستغرقا للمستثنى منه كشرط إلفادة التخصيص؛ وأما إذا كان مقدار
املستثنى أكثر من املستثنى منه أو مساويا له فهو حمل اخلالف عندهم وهلم يف هذا األمر مذاهب خمتلفة؛
ـ مما درس األصوليون بشكل مبسوط هو دراسة االستثناء بعد اجلمل املعطوفة ،وهلم فيها أقوال وآراء خمتلفة .فقلّما تعرض هلذا
املوضوع النحويون إال املتأخرين منهم ،حيث صرّحوا بأن هذا املوضوع جدير بأن يبحث عنه يف علم األصول ملا يرتتب عليه من
األحكام الفقهية.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1اآلمدي،علي بن حممد( .بال تا) .اإلحكام يف أصول األحكام .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .1األسرتاباذي ،رضي الدين حممد بن احلسن 1331( .م) .شرح الكافية( .حتقيق إميل بديع يعقوب)( .ط  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1315( .م) .شرح شافية ابن احلاجب( .حتقيق حممد نور احلسن وآخرون) .بريوت :دار
الكتب العلمية.
 .4ابن جنّي،أبو فتح عثمان 1313( .م) .اخلصائص( .حتقيق حممد علي النجار)( .ط  .)3بال م :اهليئة املصرية العامّة للكتاب.
 .5ابن حزم ،علي بن أمحد1331( .م) .اإلحكام يف أصول األحكام( .حتقيق حممود حامد عثمان)( .ط  .)1القاهرة :دار احلديث.
 .6ابن اللحام ،عالء الدين حممد 1331( .م) .القواعد والفوائد األصولية( .حتقيق عبد الكريم الفضيلي)( .ط  .)1بريوت :دار املكتبة
العصرية.
 .1ابن مالك ،حممد بن عبد اهلل 1333( .م) .شرح التسهيل( .حتقيق حممد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد)( .ط  .)1بريوت :دار
الكتب العلمية.
 .1ابن منظور ،حممد بن مكرم 1414( .هـ.ق) .لسان العرب( .ط  .)1بريوت :دار الصادر.
 .3ابن يعيش ،يعيش بن علي( .بال تا) .شرح املفصل( .إخراج إمساعيل عبد اجلواد عبد الغين) .القاهرة :املكتبة التوفيقية.
 .13أبو حيان ،حممد بن يوسف 1413( .هـ.ق) .البحر احمليط يف التفسري( .ط . )1بريوت :دار الفكر.
 .11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1331( .م) .ارتشاف الضرب من لسان العرب( .حتقيق رجب عثمان حممد مراجعة ورمضان عبد التواب).
(ط  .)1القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .11الباقالني ،أبو بكرحممد بن طيب 1331( .م) .التقريب واإلرشاد( .حتقيق عبد احلميد بن علي أبو زنيد) .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .13بابكر احلسن ،خليفة 1433( .هـ.ق) .مناهج األصوليني يف طرق دالالت األلفاظ على األحكام ( .ط .)1القاهرة :مكتبة الوهبة.
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 .14مجال الدين ،مصطفى1311( .م) .البحث النحوي عند األصوليني( .ط  .)1قم :دار اهلجرة.
 .15اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل 1331( .م) .الربهان يف أصول الفقه( .حتقيق صالح الدين حممد عويضة) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .16حسن ،عباس( .بال تا) .النحو الوايف( .ط  .)3القاهرة :دار املعارف.
 .11محودة ،طاهرسليمان 1433( .هـ.ق) .دراسة املعنى عند األصوليني .اإلسكندرية :الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع.
 .11خلف العيساوي ،يوسف 1333( .م) .أثر العربية يف االستنباط األحكام الفقهية من السنة النبوية( .ط  .)1بريوت :دار البشائر
اإلسالمية.
 .13الداالتي ،خدجية 1434( .هـ.ق)« .االستثناء عند علماء أصول الفقه» .جملة الرتاث العربي .العدد  131ـ  .133صص  361ـ .341
 .13الراغب األصفهاني ،حسني بن حممد 1411( .هـ.ق) .مفردات ألفاظ القرآن( .حتقيق عدنان صفوان داووي) .بريوت :دار العلم.
 .11الزخمشري ،حممود بن عمر 1334( .م) .املفصّل يف علم العربية( .حتقيق فخر صاحل القدارة)( .ط  .)1بال م :دارعمان للنشر والتوزيع.
 .11السريري ،مولود 1331( .م) .منهج األصوليني يف حبث الداللة اللفظية الوضعية( .ط  .)1بريوت .دار الكتب العلمية.
 .13سيبويه ،عمربن عثمان 1311( .م) .الكتاب( .حتقيق عبد السالم حممد هارون)( .ط.)1القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .14السمرقندي،حممد بن أمحد 1311( .م) .ميزان األصول يف نتائج العقول( .حتقيق عبد امللك السعدي)( .ط .)1بغداد :مكتبة اخللود.
 .15السيد املرتضى ،علي بن احلسني 1346( .هـ.ش) .الذريعة( .حتقيق أبو القاسم گرجي)( .ج  .)1طهران :جامعة طهران.
 .16الشريازي ،إبراهيم بن علي 1313( .م) .التبصرة يف أصول الفقة( .شرح وحتقيق حممد حسن هيتو) .دمشق :دار الفكر.
 .11الصبان ،حممد بن علي 1331( .م) .شرح الصبان على شرح األمشوني( .حتقيق حممد بن اجلميل)( .ط  .)1القاهرة :مكتبة الصفا.
 .11الطباطبائي ،سيد حممد حسني 1333( .هـ.ق) .امليزان يف تفسري القرآن .بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
 .13الطوسي ،حممد بن علي 1316( .هـ.ش) .عدة األصول( .حتقيق حممد رضا األنصاري القمي)( .ط ( .)1ج  .)1قم :مطبعة ستارة.
 .33طويلة ،عبد الوهاب عبد السالم 1333( .م) .أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين( .ط  .)1القاهرة :بال ن.
 .31العكربي ،عبد اهلل 1335( .م) .اللباب يف علل البناء واإلعراب( .حتقيق غازي خمتار طليمات)( .ط  .)1بريوت :دار الفكر.
 .31الغزالي ،أبو حامد 1333( .م) .املستصفى( .حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف)( .ط  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .33الفخر الرازي ،حممد بن عمر 1413( .هـ.ق) .التفسري الكبري .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1331( .م) .احملصول يف علم األصول( .حتقيق طه جابر فياض العلواني) .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .35الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب 1431( .هـ.ق) .القاموس احمليط( .ط  .)3بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .36القاضي ،أمحد عبد اهلل 1313( .م) .التذييل والتكميل يف شرح التسهيل .عمان :دار الدروب للنشر والتوزيع.
 .31الكلوذاني ،حمفوظ بن أمحد 1333( .م) .التمهيد يف أصول الفقه( .حتقيق مفيد حممد أبو عمشه)( .ط  .)1مكة املكرمة  /بريوت :املكتبة
املكية /مؤسسة الريان.
 .31مصطفى ،ابراهيم وآخرون 1363( .م) .املعجم الوسيط .القاهرة :مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية.
 .33جنيب اللبدي ،حممد مسري 1435( .هـ.ق) .معجم املصطلحات النحوية والصرفية( .ط  .)1بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .43النعيم ،حممد إبراهيم 1315(،م) .أثر العالقة بني أصول الفقه وأصول النحو يف استنباط األحكام الشرعية .رسالة ماجستري .جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا.

