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التعريف بطاشكبري زاده

الملخص

اسمه ونسبه :هو أحمد بن مصطفى بن خليل

يعد طاشكبري زاده موسوعة علمية فقد كان
ً
ً
ً
ً
مــؤرخــا ولــغــويــا وفقيها وأصــولــيــا وغيرها مــن العلوم طاشكبري زاده الملقب بـ عصام الدين :والمكنى
التي برع بها ،وأما رسالته( :االستقصاء في مباحث بـ أبي الخير  ،وهو مــؤرخ .تركي األصــل ،مستعرب.

(((

االستثناء) فهي خير دليل على تبحره في أصول وزاده :ه ــو لــفــظ ف ــارس ــي يــعــنــي ابـ ــن ويــقــابــلــه في
الفقه ،فقد ناقش فيها مــوضــوع االستثناء وهــو من التركية أوغلو .

(((

الموضوعات المشتركة بين النحو وأص ــول الفقه

مولده :ولد في الرابع عشر سنة أحدى وتسعمائة

مناقشة علمية ،وبين فيها أراء العلماء وما يرجحه هو  ،في مدينة بروسة التركية
ً
ً
ً
ّ
وقد حققتها تحقيقا علميا مراعيا القواعد العلمية في
تعليمه :ذكــر فــى «شقائقه» أنــه قــرأ على المولى
تحقيق النصوص.
ع ــاء الــديــن الــيــتــيــم« ،الــمــقــصــود» فــى ال ـ ّـص ــرف ،و
(((

Abstract:

«تصريف الــعـ ّـزي» ،و «الــمــراح» ،و «المصباح» فى
ّ
المطرزي ،و «كافية ابن الحاجب»،
النحو  ،لإلمام

Tashkbarizadeh is considered a scholarly enو قطعة من «الوافية ،فى شرح الكافية» ،و قرأ على
ّ
ّ
cyclopedia, as he was a historian, linguist, jurist,
«ألفية ابــن مــالــك» ،و «ضــوء
عمه قاسم بــن خليل
 fundamentalist and other sciences in which heالمصباح» ،و «مختصر إيساغوجي» فى المنطق ،مع
ّ
الكاتى ،و قطعة من «شرح
« excelled. It was scientific, and he explained theشرحه» لحسام الدين
ّ
ّ
للعالمة ّ
الش ّ
opinions of scholars and what he favored, and it
الرازي ،ثم قرأه على والده من أوله
مسية»
was achieved by a scientific investigation, taking into account the scientific rules in the inves-

((( األعالم ،للزركلي .257/1

 ((( tigation of texts.معجم المصطلحات التاريخية وااللــقــاب التاريخية،
مصطفى عبد الكريم الخطيب ،217 ،المعجم الجامع

***

في المصطلحات ،واأليوبية والمملوكية والعثمانية ،د.
حين حالق ،و د .عباس صباغ.105 ،
((( الــشــقــائــق النعمانية فــي عــلــمــاء ال ــدول ــة العثمانية،
طاشكبري زاده ،326 ،معجم المؤلفين ،عمر كحالة،
 ،177/2االعالم للزركلي .257/1
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ُّ ْ َ
إلى آخره ،مع «حواشي» ّ
السيد الشريف عليه ،و قرأ تكلم ِفي طلب المناصب الدن َي ِو ّية ّقط)
«شرح العقائد» ّ
ّ
للخي ّ
مناصبه وأعــمــالــه :اشتغل بــالــتــدريــس فــي عدة
الى،
للتفتازاني ،مع «حواشيه»
(((

و «هداية الحكمة» لموالنا زاده ،مع «حواشى» المولى مدراس منها مدرسة ديمهتوقه سنة 931هـ ،ومدرسة
خواجه زاده ،و «شرح أدب البحث» لمسعود ّ
الر ّ
ومى ،المولى الحاج حسن سنة 933هـ في القسطنطينية
ّ
ّ
األصبهانى بتمامه ،مع ومــدرســة اسحاقية اسكوب سنة 936ه ـــ ،ومدرسة
و «شــرح المطالع» للعالمة
«حواشى» ّ
قلندرخانة في القسطنطينة سنة 942ه ـــ ،ومدرسة
السيد الشريف عليه ،و غير ذلك.
ً
ودرس أيضا على المولى محيي الفناري شرح الوزير مصطفى باشا بالمدينة المزبورة سنة 944هـ،
المفتاح للسيد الشريف ،ودرس على محيي الدين ومدرسة السلطان بايزيد خان في أدرنة سنة 951هـ،
الــقــوجــوي شــرح الــمــواقــف للسيد الــشــريــف ،ودرس وغيرها من المدراس.
وولي القضاء بمدينة بروسة سنة 952هـ ،وكذلك

كذلك على الشيخ بدر الدين الشهير بميرم جلبي،
ّ
ّ
(((
العالمة ّ
و قرأ على
الرحلة ،من لم يخلف بعده مثله ،تولى قضاء مدينة القسطنيطينية سنة 958هـ.
الشيخ محمد ّ
التونسي المغوشي ،حين قــدم إلى
مؤلفاته :ذكر إسماعيل باشا البغدادي لطاشكبري
ً
ّ
الــديــار الـ ّـرومـ ّـيــة ،قطعة مــن «صحيح الــبــخــاري» ،و زاده أ كثر من أربعين مصنفا قد ذكرتها المطبوعة
ّ
قطعة من كتاب «الشفاء» للقاضى عياض ،و شيئا منها والمخطوطة في تحقيقي لرسالة (لــذة السمع
العقلية ،و أجاز له أن َ
ّ
من العلوم
يروي عنه ما تجوز له في استغراق المفرد والجمع) للمصنف و سأذكر هنا

(((
كتبه المطبوعة والمنشورة فقط ،وهي:
روايته؛ من تفسير  ،و حديث ،و غيرهما.
(((
أبناؤه :ومن أبناءه الذين كان لهم علم وروع كمال
َ .1آداب طاشكبرى َزاده.
ْ ْ
ْ
(((
االسـ ِـتــقـ َـصــاء ِفــي مباحث ِال ْسـ ِـتــثـ َـنــاء (((.وهي
.2
الدين افندي قاضي مدينة سالنيك.

صفاته :ذكر صاحب العقد المنظوم من صفاته انه هذه الرسالة.
َّ ْ
َ
ْ
كان َر َ
الرغ َبة ِفي ُدن َي ُاه كثير التشمر ِفي
حمه اهلل  (:ق ِليل
ْ ُ
ً
َ
َ
صارفا َ
لج ِميع أوقاته ِفي ت ْح ِصيل ال ُعلوم،
ت ْح ِصيل زلفاه
ََ
ًَْ
َ
وعباداته وحكي بعض من أثق ِبكل ِم ِه أنه اشار يوما ((( العقد المنظوم.338 ،
َ
َ َ
َّ ْ
التق ِصير ((( الشقائق النعمانية.330-329 ،
ِب َي ِد ِه الى ِل َسانهَ ،وقال ان َهذا فعل َما فعل من
والزلل َوصدر َع ُ
نه َما صدر من ْالحق والغلط غير أنه َما ((( مطبوع بتحقيق حايف النبهان سنة 2012م ،طبعته
دار الظاهرية في الكويت.

((( الشقائق النعمانية ،327-326 ،الطبقات السنية ،تقي ((( هدية الــعــارفــيــن ،144/1و كشف الظنون  ،81/1وتوجد
الدين بن عبد القادر التميمي108/2 ،
((( الطبقات السنية .109/2

نسخة في مكتبة الــدولــة بألمانيا برقم  ،1823ونسخة
أخرى في مكتبة بايزيد ولي الدين برقم .441

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

401

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
َ
 .10الــشــقــائــق الــنــعــمــانــيــة ِفـ ــي ُع ــل ـ َـم ــاء الــدولــة

 .3االنصاف ِفي مشاجرة االسالف.
َ َ
ْ ُ
(((
الرسالة الجامعة لوصف ال ُعلوم النافعة
.4
َ َ ّ َ َ
(((
الشفاء ل َد َواء الوباء.
ِ .5رسالة ِ
ْ
َ
َْ َ
(((
ِ .6ر َسالة ِفي القضاء َوالقدر .
(((

العثمانية.
ْ
ُّ
(((
 .11الش ُهود العيني ِفي ال ُو ُجود الذهني مطبوع.
ْ
ْ
َ
َ َ (((1
.12ال ِع َن َاية ِفي ت ْح ِقيق ِال ْس ِت َع َارة ِبال ِكناية.
َ َّ
ُْْ َ ْ
(((1
ّ
 .13لذة السمع ِفي استغراق المفرد والجمع.
ْ َ َ
ْ َ
(((1
 .14مسالك الخلص ِفي مهالك الخواص.
ْ ََ
(((1
 .15المعالم ِفي علم الكلم.
ـادة ومــصــبــاح الـ ـ ّـز َيـ ـ َ
 .16مـ ْـفـ َـتــاح ال ـ َّـس ـ َـع ـ َ
ـادة ِفــي
ِ
ِ
ْ ُ
َم ْو ُض َ
(((1
وعات ال ُعلوم.
(((

 .7شرح عوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني.
 .8شرح ْال َف َوا ِئد الغياثية ِفي ْال َ
(((
معاني والبيان.
 .9شرح ْال ُم َ
(((
قدمة الجزرية ِفي علم التجويد.
(((

((( طبع في القاهرة بتحقيق د .محمد سعيد شحاتة بمكتبة
اآلداب سنة 2007م ،وطبع في مجلة اللغة العربية بدمشق ((( كشف الظنون  ،1057/2االأعالم  ،257 /1طبع في بوالق
بتحقيق عبد االله نبهان سنة 2010م ،و نشرته أ كاديمية

على هامش وفيات االعيان البن خلكان سنة 1299هــ،

القاسمي في مجلة المجمع في فلسطين بتحقيق عمر

وطبع في المطبعة الميمنية بتصحيح نصر الهوريني

يوسف عبد الغني حمدان ،سنة 2018م.

سنة 1310هـ وطبع في دار الكتاب العربي في بيروت سنة

((( األعالم  ،257/1طبع بتحقيق د .محمد علي زينو  ،في دار
اللباب في إسطنبول سنة 2017م.

1395هـ ،وألحق في هذه الطبعة بكتاب العقد المنظوم
في ذكر أفاضل الروم.

((( .األعــام  ،257/1طبع في القاهرة في المطبعة الوهبية ((( كشف الظنون  .1068/2مطبوع في دار منشورات الجمل
سنة 1292هـ.

سنة 2009م بتحقيق محمد زاهد كامل جول.

((( طبع في بغداد في دار منشورات الجمل(كولونيا) اعتنى ( ((1كــشــف الــظــنــون  .1173/2نــشــر فــي مجلة المجمع،
به محمد زاهد كامل جول ،سنة 2008م.
((( حققها عبد اهلل عالم كبها في رسالة علمية في جامعة

اكاديمية القاسمي ،الــعــدد الــرابــع العشر  ،سنة 2019م
بتحقيق د.عمر يوسف عبد الغني حمدان.

النجاح الوطنية لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية ( ((1كشف الظنون  .1548/2حققتها ونــشــرت فــي مجلة
سنة 2021م.

الباحث ،جامعة كربالء ،العدد 8 ،1نيسان2021 ،م.

((( طبع في المطبعة االميرية في مكة المكرمة سنة1303هـ ((1( ،كشف الظنون  ،1663/2حققه ودرسه حسين أسود.
وفي المطبعة العامرة باالستانة سنة 1314هـ.
((( طبع بتحقيق فرغلي سيد عرباوي في مكتبة أوالد الشيخ

( ((1كشف الظنون  ،1727/2طبعت في رسالة دكتوارة في
جامعة مرمرة في إسطنبول.

لـلــتــراث ،سنة 2007م ،وطبعته وزارة الــشــؤون اإلسالمية ( ((1كشف الــظــنــون ،1762/2 ،االع ــام  ،257/1طبع في
واالوقاف والدعوة واإلرشاد في السعودية (المدينة المنورة) في

مطبعة دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد ،وطبع في

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف طبعة أولى،

دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 1968م ،وطبع في دار

بتحقيق محمد سيدي محمد محمد األمين سنة 2000م ،ثم

الكتب العلمية في بيروت سنة  ،1985وطبع سنة 1993

طبعه مجمع الملك فهد طبعة ثانية سنة 2001م.

في القاهر في دار العربي للنشر والتوزيع ،وطبع في بيروت
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ُ َ ّ َ َّ َ
الصل ة للفناري.
 .17شرح مقدمة

(((

َ
 .18شرح رسالة االخالق لأليجيَ ،(((.وغير ذ ِلك.

 .3خرجت اآليات واألحاديث.

(((

 .4قابلت النسخة االصل على النسخة األخرى،
ُ
وأثبت الفروق بين النسختين في الهامش.

نسبة الرسالة الى المؤلف :ذكرها صاحب كشف

 .5اســتــخــدم الــمــصــنــف مــخــتــصــرات لبعض

وفاته :توفي سنة 968هـ بالقسطنطينية.

(((

الظنون فقال (االستقصاء ،في مباحث االستثناء الكلمات فكتبتها على أصلها كتابة صحيحة.
للمولى :أحمد بن مصطفى ،الشهير  :بطاشكبري
زاده ،المتوفى :سنة اثنتين وستين وتسعمائة(((،
وذكرها صاحب هدية العارفين من جملة مؤلفاته.

(((

الــنــســخ الــخــطــيــة لــلــرســالــة :وق ــد اعــتــمــدت على
نسختين خطيتين:
األولى :نسخة مكتبة بايزيد ولي الدين في تركيا،
برقم  441وتقع في  15ورقة وجعلتها النسخة األصل.
الثانية :نسخة مكتبة يــوســف أغــا بــرقــم ،5906
وعدد صفحاتها  16صفحة .وقد رمزت لها بـ(ي).
عملي في تحقيق الرسالة:
 .1ضبطت النص وفق قواعد االمالء .
 .2ع ــزوت االقـ ــوال الــى قائليها والــنــصــوص الى
مصادرها ما استطعت اليه سبيًال.

في مكتبة لبنان ناشرون سنة 1998م.
((( كشف الظنون  ،1802/2حققت في رسالة ماجستير في
جامعة طيبة سنة 2017م.
((( .طبعت في دار الضياء للنشر والتوزيع في القاهرة سنة
2018م بتحقيق د .إبراهيم صالح الهدهد.
((( هدية العارفين .144-143 /1
((( الطبقات السنية 109/2
((( كشف الظنون .1/1
((( .هدية العارفين .144/1

***
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نبذة عن اإلستثناء في النحو
ً
تعريف االستثناء  :يقول ابن جني موضحا معنى
َ َ
َ
َ
َ
االستثناء هو (أن تخرج ش ْيئا ِم ّما أدخلت ِف ِيه غيره أو
َ
تدخله ِف َ
يما أخرجت ِم ْن ُه غيره)(((  ،وعرفه ابن الصائغ
شيء ّ
مما دخل فيه غيره ،أو إدخال
بقوله( :إخــراج
ٍ
شيء فيما خرج منه غيره).

(((

أنواع االستثناء:
ينقسم االستثناء ،تام ومفرغ ،وينقسم التام إلى
متصل ،ومنقطع.
االستثناء التام:و هو ما ذكر فيه المستثنى منه
ً
نحو {حضر الــرجــال إال عليا} ،وهــو على قسمين:
متصل ،ومنقطع.

(((

فالمتصل وهــو أن يكون المستثنى من جنس
ً
المستثنى مــنــه ،كــقــولــك{ :قـ ــام الــقــوم إال زيـ ــدا}،
والمنقطع :وهــو أن ال يكون المستثنى مــن جنس
ً (((
المستثنى منه ،كقولك{ :ما فيها أحد إال حمارا}.
االســتــثــنــاء الــمــفــرغ :وه ــو الـ ــذي ل ــم يــذكــر معه
المستثنى منه؛ نحو { :مــا قــام إال زيــد} ،و {مــا رأيـ ُ
ـت
ً
ً
بزيد} ،ويسمى مفرغا» ألن
إال زيــداؤ  ،و {ما مررت إال ٍ
ما قبل «إال» تفرغ لطلب ما بعدها ،ولم يشتغل عنه

بالعمل في غيره.

(((

أحكام االستثناء:

ً
 .1إذا ك ــان الــكــام ت ــام ــا :وه ــو الـ ــذي يــذكــر فيه
ً
المستثنى منه ،وكان الكالم موجبا سواء كان الكالم
ً
متصًال أو منقطعا وجب نصب المستثنى ،نحو {قام
ً
ً (((
القوم إال زيدا} ،و {قام القوم إال حمارا}.
ً
 .2اذا كان الكالم تاما غير موجبا وهو ما اشتمل
على النفي أو شبهه وهــو النهي و االستفهام ،فإن
كان متصال يجوز نصبه على االستثناء ويجوز االتباع
ٌ
مما قبله وهو المختار نحو {ما قام أحد إال زيد و إال
ً
ً
ٌ
زيدا} و {ال يقم أحد إال زيد و إال زيدا} و {هل قام أحد
ٌ
ً (((
إال زيد؟ و إال زيدا}.
ً
 .3اذا كان االستثناء منقطعا تعين النصب عند أكثر
ً
العرب فتقول{ :ما قام القوم إال حمارا } و جوز االتباع
ٌ
حمار } و {ما ضربت
بنو تميم نحو {ما قام القوم إال
ً
(((
حمار }.
القوم إال حمارا} و {ما مررت بالقوم إال
ٍ
َّ َ َ َ َ
ْ ْ
َ
يس َتثنى بغير ِ(إل ) ثل ثة أقسام :
 .4ما
ً
ْ
األول :منها ما يخفض َدا ِئما وهو غير َوسوى نحو
َ َ َْ
َ َ َْ
زيد }وتعرب
زيد} و {قـ
{قـ
ـام الق ْوم سوى ٍ
ـام الق ْوم غير ٍ
َّ
َْ
ّ
(غير ) َن َ
فسها ِب َما ْيس َتحق ُه ِال ْس ــم الــو ِاقــع بعد ِ{إل}
َ ْ َ َّ
َ
َ
}ك َما اذا قلت {قـ َ
نحو{ق َام ْال َق ْوم َ
ـام الق ْوم ِإل
زيد
غير ٍ
ً
َ
زيدا} ونحو َ
زيد َو ُ
{ما َق َام ْال َق ْوم َ
زيد} ك َما اذا
غير ٍ
غير ٍ
ً َّ
َ ْ َ َّ
َ َ َ َْ
قلت َ
َ
َ
ْ
زيد} ونحو {ما قام القوم
{ما ق َام الق ْوم ِإل زيدا و ِإل ٍ

((( اللمع في العربية66 ،

((( التصريح شرح التوضيح .539/1

((( اللمحة في شرح الملحة.457/1 ،

((( شرح ابن عقيل .210-209/2

((( معاني النحو .247/2 ،

((( شرح ابن عقيل .213-212/2

((( توجيه اللمع.213 ،

((( شرح ابن عقيل .215/2
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َ
ْ ْ َ ّ َ َ َّ
حمار } ب ّ
غير َ
َ
صب أو
الن
النصب ِعند ال ِحجازِ ِيين و ِب
ٍ ِ
ِ
َ
ّْ
الرفع ِع ْند التميميين  .وسوى لها نفس الحكم غير ّأن
النص المحقق
َّ
سيبويه زعم َأ َّن َها َ
اج َبة النصب على الظ ْر ِف َّية َدا ِئما.
و
ِ
َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ ََ
َّ
الثا ِني َما ينصب فقط وهو أر بعة{ :ليس ول يكون
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ً َ
َ َ
َ
َو َما خال َو َما عدا} تقول {ق ُاموا ل ْي َس زيدا} َو {ل يكون
الحمد هلل المتوحد بذاته وصفاته وأفعاله ،المتفرد
ً
ً
ً
زيدا َ}و َ
زيدا }و َ
{ما عدا زيدا}.
{ما خال
بسبحات جماله ،والمنزه بسرادقات جالله ،والصالة
ََ َ
َ
ُ ْ
ْ
الثالث َ :ما يخفض ت َارة َو ينصب أخ َرى َو ُه َو ثل ثة والــســام على نبيه محمد الــعــارف بــأســرار الجالل
َ َ َ َّ
خال َوعدا وحاشا؛ َوذ ِلك ِلن َها تكون ُح ُروف جر وأفعاًال والجمال بكماله ،وعلى الجامعين في العلم والعمل
ْ
ً
َ
ْ
اض َية ،ف ِإن قدرتها حروفا خفضت َبها ال ُم ْس َتثنى ،بين اليقين واإلخالص من كرام صحبه وعظام آله.
َم ِ
(((
أما بعد فقد طال ما جال في صــدري و أنطوى
َو ِإن قدرتها أفعاًال نصبت َبها المفعول به.
ع ــل ــي((( تحقيقه قــلــبــي ،وس ـ ـ ّـرِى أن أ كــتــب رســالــة

***

االستقصاء فــي مباحث االســتــثــنــاء ،إذ بها ينحل
مضمون كلمة التوحيد والــشــهــادة الــتــي هــي مــدار
متوسًال بها الى
لكل خير وســعــادة ،فشرعت فيها ّ ِ

خيري الدنيا واآلخرة ،والى الفوز في الجنة بالدرجات
َ
الفاخرة ،اللهم يا من ال نعبد اال ّإياه ،أسئلك سؤال عبد
منيب أواه ،أن تفضل علي بالثبات على التوحيد و
اليقين ،وتختم عواقبنا وعواقب جميع المسلمين
من القول على ما تحبه و ترضاه ،ومن العمل على
أنفعه ،و أجــداه ،ومن العقد على أسـ َّـره وأبقاه ،إنك
ُ
أنت الرقيب المجيب ،عليك اتوكل واليك أنيب.
والــرســالــة مرتبة على مقدمة وخمسة مقاصد
وخاتمة.

***
((( شرح قطر الندى .233-232

((( في ي :علي واالصح ما اثبته
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المقدمة وفيها أبحاث
البحث االول في تعريف االستثناء

الكالم ب{إال} واخواتها((( هذا ما ذكره.
وفيه كــام إذ ليس قبل اإلخ ــراج دخــول بحسب
الحقيقة عند المتكلم ،واال لزم التناقض عنده ،ولكن
ربما يتوهم السامع دخــول جميع ما يتناوله الصدر
في الحكم قبل اإلخراج بـ{اال} بناء على الظاهر  ،وهو

واعلم أن االستثناء في اللغة :الصرف تقول ثنيت تناول اللفظ اال أنه يندفع باإلخراج بـ{اال}.
عناني إذا صرفته عن حاجتك واالسم منه الثنيا و في

وأما المخاطب فال بد له من توهم الدخول حقيقة

االصطالح على ما اتفق عليه الجمهور اخراج الشيء قبل اإلخراج ،ثم يظهر له باإلخراج تخصيص الحكم
عن حكم دخل فيه غيره بـــ{إال} وأخواتها ،واعترض بالباقي ،وهذا معنى ما قالوا هو إخراج ما لواله لدخل
عليه الفاضل صدر الشريعة((( في التوضيح((( بأن فمن َّ
عرفه باإلخراج إنما اعتبره بالنسبة الى السامع
اإلخراج بعد الحكم تناقض مع أنه واقع في كالم اهلل والــمــخــاطــب ،فليس فــي اعــتــبــار اإلخـ ــراج ارتــكــاب
تعالى ،وقبل الحكم غير ممكن إذ ال اخ ــراج((( عن الــمــجــاز على أن المنع عــن الــدخــول ب ــدون توهم
التناول البتة؛ ألن التناول بعد االستثناء باق و إنما الدخول لغو  ،ومع توهمه يؤل الى ما اعتبره الجمهور
اإلخراج عن الحكم؛ وذلك ال يتصور قبل الحكم ،فال من معنى اإلخراج.
ً
وما ما ذكره العالمة التفتازاني((( في االعتذار عن
بد أن يكون اإلخــراج مجازا عن المنع عن الدخول،
ُ
وأنه غير مستعمل في التعريفات فالتعريف الصحيح قيد اإلخراج من أن تعريفات األدباء مشحونة بالمجاز ،
ً
أن يقال هو المنع عند دخول بعض ما يتناوله صدر فــا يــكــون ارتــكــابــه سببا لــلــعــدول عنه عــنــدهــم(((،

((( .هو لقب عبيد اهلل بن مسعود ،ابن محمود ،صدر الشريعة
َ
ّ
ّ
ٌ
وحبر مدقق .أخــذ عن جـ ِـده محمود تاج
محقق،
عالم ِ
الشريعة ،له تصانيف مفيدة منها :التنقيح في أصول
ّ
المسمى بـ التوضيح  ،و شــرح الوقاية،
الفقه ،وشرحه
و مختصر الوقاية ولــه تعديل العلوم فــي الــكــام) انظر
طبقات الحنفية .211-210/2
((( هو كتاب التوضيح ،في حل غوامض التنقيح ،للعالمة،
صــدر الشريعة :عبيد اهلل بــن مسعود المحبوبي ،أنظر
كشف الظنون .498/1
((( في ي :إذ اإلخراج و هو تصحيف

((( .شرح التلويح .44/2
َ
ّ
((( هو االمام العالمة َم ْس ُعود بن عمر بن عبد اهلل الش ْيخ سعد
َّ ْ
ّ
التف َت َازا ِن ّيَ ،عالم بالنحو والتصريف والمعاني
الدين
ْ ُ
َو ْال َب َيان واألصلين والمنطق َو َغ َ
يرها َوله :شرح ال َعضد ،شرح
ْ
َّ
َّ ْ
ْ
الثا ِلث
التل ِخيص  -مطولَ ،وآخر ُمخ َتصر  -شرح القسم
َّ ْ
َّ
ْ ْ
ْ ْ
الت ْن ِقيح ِفي ُ
أصول ال ِفقه ،شرح
التل ِو يح على
من ال ِمف َتاح،
ْ ََ
ْ َ
َ
اصد ِفي الكلم ،وشرحه ،شرح الشمسية ِفي
العقائد ،ال َمق ِ
ْ
ْ
َّ
ْ َ
اش َية
المنطق ،شرح تصريف العزيِ ،ال ْرشاد ِفي
الن ْحو َ ،ح ِ
َ
تتمَ .وغير َذلكَ .م َ
ْال َك َّشاف لم ّ
ات بسمرقند سنة ِإ ْحدى
ِ
َو ِت ْسعين َو َس ْبعمائة.أنظر بغية الوعاة .285/2
((( المصدر نفسه .44/2
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فمدفوع بما قيل من أن ذكره إنما يدفع وجوب الترك
ً
ال أولويته .وأما ما ذكره ثانيا من أن الدخول والخروج
ههنا مجاز البتة؛ ألن الدخول هو الحركة من الخارج
ً
الى الداخل ،والخروج بالعكس ،فمدفوع أيضا بما
قيل من أنهما صارا حقيقة عرفية عندهم في تناول
الحكم وعدم تناوله.

البحث الثاني
في تقسيمه الى المتصل
والمنقطع معنى
َ
ً ً
واعلم ّأن أداة االستثناء موضوعة وضعا عاما لكل
منع للمستثنى عن الدخول في الحكم السابق ،وال

***

بد أن يكون بحيث لو لم يمنع لتوهم الدخول عند
َ
السامع كما قررنا؛ وذلك التوهم ّإما لكونه متناول صدر
الكالم فيسمى االستثناء حينئذ متصًال كقولك{ :ما
َّ
ً
ً
فإن زيدا مما يتناوله لفظ القوم،
جاني القوم اال زيدا}،

َ
و ّإمــا ال لتناول اللفظ بل لمالزمة عادية بينهما ولو
ً
حينئذ منقطعا كقولك{ :ما جاني
ادعائية فيسمى
ٍ
ً
القوم اال حمارا} إذ بين مجيء القوم ،ومجيء الحمار
مالزمة عادية ،و إن كانت ادعائية ،ويظهر لك بهذا
َ
ّأن صيغ االستثناء حقيقة عرفية في القسمين بطريق
االشــتــراك معنى ،وقــد صــرح بــذلــك الــعــامــة رضي

الدين((( حيث قال :حقيقة المستثنى متصًال كان
ً
ً
أو منقطعا هو المذكور بعد {اال} وأخواتها مخالفا
ً
ً
لما قبلها نفيا أو اثــبــاتــا((( اال ِ ّأن المتصل لما كان
أظهر في توهم الدخول وأولى بأطالق اإلخراج عليه،
((( هو محمد بن الحسن الرضي األستراباذي ،نجم الدين:
عالم بالعربية ،من أهل أستراباذ ،اشتهر بكتابيه الوافية
فــي ش ــرح الــكــافــيــة ،الب ــن الــحــاجــب فــي الـنـحــو و شــرح
مقدمة ابن الحاجب المسماة بالشافية ،في علم الصرف
انظر األعالم .86/6
((( شرح الرضي على الكافية .76/2
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وصــار استعمال أداة االستثناء فيه أعــرف بالنسبة
الــى المنقطع ذهــب كثير مــن الــعــلــمــاء((( الــى أنها
حقيقة في األول مجاز في الثاني ،واحتجوا عليه بأن
تلك الصيغ اذا اطلقت يتبادر الذهن الى المتصل،
ً
والتبادر آية الحقيقة ،ويلزمه كونه مجازا في المنقطع،
وبــأن العلماء ال يحملونها على المنقطع ما أمكن
َّ
ألن التبادر
حمله على المتصل ،وكالهما ضعيفان؛

البحث الثالث
َّ
في أن االستثناء من العام
هل هو من قبيل التخصيص أم ال
َ
اعلم ّأن اخ ــراج بعض أف ــراد الــعــام عــن الدخول

قد يكون لكمال النوع أو الفرد في مدلول الصيغة ،فال تحت الحكم ال ــوارد عليه يسمى قصر العام على
َّ
يكون آية للحقيقة اال اذا أحتاج فهم اآلخر الى القرينة؛ بعض مسمياته ،ويفسر بأنه داللة الكالم على الحكم
وذلــك فيما نحن فيه ممنوع ،وعــدم حمل العلماء
إياها على المنقطع ما أمكن حمله على المتصل

في البعض من غير داللته عليه في البعض اآلخر
ً
ً
ال نفيا وال اثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخــر  ،ولو
َ
انعدم انعدم بالعدم األصلي ،ثم ّإن اخــراج البعض
ً
َ
ّإما أن يكون بعد الحكم ،ويسمى تخصيصا بالمعنى

إنما هو لكون المتصل أعرف في معنى االستثناء،
ً
وأدور في ألسنة أهــل العرف لكونه نوعا كامًال له ال
ً
لكونه حقيقة فيه مجازا في المنقطع.
االعــم ،ويفسر بتغير الحكم السابق عن الكل الى
َ
ً
ً
َّ
وأما ما ذهب اليه بعض األصوليين((( من ّأن الصيغ البعض فإن كان هذا التغيير متراخيا يسمى نسخا،
ً
المذكورة مشتركة لفظا بين المتصل ،والمنقطع ففيه وال يــلــزم التناقض لــعــدم اتــحــاد الــزمــان ،و إن وجد
ً
َ
ضعف ؛ألنه يتوقف على ثبوت وضعها لكل منهما التغيير حقيقة ،و إن لم يكن متراخيا بل موصوًال ّأما
َّ
بكالم مستقل أو عقل أو حس أو عــادة أو نقصان
وأنى لهم اثباته.
ً
بعض األف ــراد أو زيــادتــه يسمى تخصيصا بالمعنى
ً
األخــص المقابل للنسخ ،وال يلزم التناقض أيضا
َ
لداللته على ّأن إرادة البعض الخارج إنما هو بحسب

***

((( ينظر شرح العضد على مختصر المنتهى االصولي ومعه
حاشية التفتازاني والجرجاني ،عضد الدين االيجي،

الظاهر ال بحسب الحقيقة ،فال يتحد المحكوم عليه
حقيقة ((( ،وأما ان يكون إخراج البعض فبل الحكم
ً
فحينئذ ال يسمى اإلخ ــراج تخصيصا لعدم تغيير
ٍ
الحكم وهو على قسمين:

 ،14/3والتقرير والتحبير  ،ابن أمير حاج.255/1 ،
((( ينظر التحبير شرح التحرير  ،المرداوي .2555/6

((( ينظر شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاني .74/1

412

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

رسالة (اإلستقصاء في مباحث اإلستثناء) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحــدهــمــا :أن يــدل الــكــام على خــاف الحكم ال يلزم فيه التناقض لعدم اتحاد المحكوم عليه لما
َّ
السابق في البعض الخارج ،و إن كان اإلخراج بال((( مر خالفا للشافعية في ذلك ،فإن فيه عندهم حكمان
واخواتها فاستثناء و إن كان بـــ{اال} وما يفيد معناها متعارضان عبارة فيكون من قبيل التخصيص(((،
َّ
ـإن كًال منهما كما صــرح به فخر اإلســام((( ولما لزمهم وجــود التناقض فيه اضطروا لدفعه الى
فغاية ،فـ
ُ
في أصوله ،وصدر الشريعة في التوضيح دال بعبارته ارتكاب المجاز((( وستعرف تحقيقه.
على الحكم في الباقي بعد الثنيا وكــذا في المغيا
وبإشارته على خالف ذلك الحكم في الثنيا ،وكذا
في الغاية(((.
وثانيهما :أن ال يدل الكالم على خالف الحكم

***

السابق في البعض اآلخــر فــإن استعمل ب ـــ{أن} وما
يــؤدي مؤداها ،فشرط و إال فصفة ،وقد صرح بذلك
األئمة في بحث مفهوم المخالفة ،ولما لم يوجد في
هذا القسم حكمان مختلفان لم يكن فيه سبيل الى
َ
توهم التناقض ،وبهذا التفصيل ظهر لك ّأن الحكم
َّ
في االستثناء عندنا إنما هو بعد اإلخراج فيوجد حكم
واحــد في الباقي بعد الثنيا بطريق العبارة ،ويلزمه
حكم آخر مخالف له في الثنيا بطريق اإلشارة ،ولما
َ ً
كان أحدهما َحكما على الباقي واآلخر على الثنيا لم
يوجد فيه التغيير فال يكون من قبيل التخصيص كما
((( في ي :باألول وهو تصحيف
َُ ْ
ْ
ْ َ
َ
((( َع ّ
لي بن ُم َح ّمد بن ال ُح َس ْين بن عبد الكرِ يم أبو الحسن
ْ َ ْ
ْ
َْ
ال َم ْع ُروف بفخر ِال ْس ــام الـ َـبـ ْـز َد ِو ّي الحنفي ،الف ِقيه من
ْ
ْ
ْ
ْ َ
ـامــع
ـامــع الك ِبير َوالـ َـجـ ِ
تصانيفه الـ َـمـ ْـبـ ُـســوطَ ،وش ــرح الـ َـجـ ِ
َّ
الص ِغير  ،و تفسير القرآن ،و غناء الفقهاء في الفقه وكنز
الــوصــول فــي أص ــول الفقه بــأصــول الــبــزدوي ،ولــد سنة
400هـ ،و توفي سنة 482هـ .انظر الجواهر المضية ،372/1
واألعالم .329-328/4
((( أصول البزدوي  ،215 ،213شرح التلويح .46/2

((( شرح التلويح على التوضيح .46-45/2
((( في ي :المحار  .وهو تصحيف.
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َّ
بأن المقابلة بينهما بحسب الذات غير الزم
مدفوع

البحث الرابع

لجواز كون اللفظ الواحد بالقياس الى المعنى الواحد
ً
ً
حقيقة ومجازا باعتبارين ،والمقابلة بحسب االعتبار

َّ
في أن العام المقصور
هل هو حقيقة في الباقي أم ال

حاصلة؛ إذ يشترط في الحقيقة القاصرة عدم القرينة
الصارفة ،وفي المجاز وجودها.

وأمــا في المقام الثاني فــأن للمستثنى منه مع
َ
ً
ً
ولقد عظم اختالف األئمة في ذلك ،والمختار ّأن االستثناء وضعا نوعيا للباقي كما هو مذهب بعض
َ
القصر المستقل مجاز في الباقي من حيث القصر العلماء وستعرف تفصيله ثم ّأن العالمة التفتازاني
وحقيقة من حيث التناول ،وال الكالم في جواز كون اعترض في التلويح على كل من المقامين أما على
َّ
ً
ً
َ
فبأن الباقي ّإما نفس الموضوع له فيكون حقيقة
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا باعتبارين ،والقصر بغير األول
ُ
ً
ً
المستقل حقيقة في الباقي؛ ألن اللفظ الذي أخرج أو غيره فيكون مــجــازا ،وكــون اللفظ الواحد حقيقة
ً ً
(((
ومجازا معا لهما هو بحسب وضعين((( والوضع في
منه البعض بغير المستقل موضوع للباقي.
َ
وتحقيق هذا المذهب َّأما في المقام األولّ :
فألن العام واحد لما عرفت في موضعه((( ،والجواب عنه
َ
البعض و إن كان غير ما وضع له لكن تناول اللفظ له ّأن تناول اللفظ العام للبعض في ضمن الكل حقيقة
ً
في ضمن الكالم ال يسمى مجازا لعدم وجود القرينة قــاصــرة كما عرفت وتــنــاولــه لــه مــن حيث استقالله
َّ
ً
الصارفة عن إرادة الكل؛ وذلك شرط في المجاز ولما إنــمــا يــكــون مــجــازا اذا وجــد االستعمال الثاني في
َّ
؛ألن االستعمال
لم يكن عين الموضوع له سماه فخر اإلسالم حقيقة خصوصه؛ وذلك غير موجود ههنا
َّ
َ
قــاصــرة((( وبــعــد مــا علم ّأن الــكــل غير م ــراد بسبب األول لم يتغير و إنما طرأ عليه عدم إرادة البعض فقط
ً
القصر يــكــون تــنــاولــه للبعض مــجــازا ،وه ــذا معنى وهو ال يوجب التغيير في االستعمال قال صاحب
َ
ما قالوا ّأن اللفظ العام حقيقة في البعض من حيث التلويح فعلى هــذا ال يوجد االستعمال الثاني في
ً
التناول مجاز((( فيه من حيث القصر  ،وما قاله العالمة المقصور بغير المستقل أيضا ،فال يكون حقيقة في
التفتازاني في التلويح من أن الحقيقة ههنا مقابلة الباقي((( وهو مدفوع بأن من ادعى كونه حقيقة فيه
للمجاز والحقيقة القاصرة ال يقال مطلق المجاز

(((

((( شرح التلويح على التوضيح .76-75

ادعــى االستعمال الثاني فيه بحث الوضع النوعي
والكالم ههنا في الوضع الشخصي ،وقد يقال اللفظ

((( ينظر أصول البزدوي.105 ،

((( في ي  :وصفين وهو تصحيف.

((( في ي :مجازا.

((( شرح التلويح .77/1

((( ينظر شرح التلويح .77/1

((( .المصدر نفسه .77/1
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ً
ً
المستعمل في البعض مجاز مطلقا عند القوم و ما أيضا حقيقة في كل كثير  ،وال يشترط االستغراق عند
َّ
بأن أصحاب هذا الدليل كما ذكرناه.
ذكره المعترض وارد على طريقتهم ،ويمكن دفعه
وجود االستعمال [و ]((( وجود [و ](((القرنية الصارفة
وثانيهما :مــا ذك ــره شمس األئــمــة السرخسي
َّ
َ
ً
ش ــرط((( عندهم أيــضــا ،ووجــودهــمــا فيما نحن فيه من ّأن العام حقيقة في الباقي من حيث أنــه كل ال
َ
ً
ً
ممنوع كما قررناه .ثم ّإن بعضا من أئمة األصول ممن بعض حتى لوكان الباقي دون الثلث فهو كل أيضا،
(((

لم يشترط االستغراق في العام استدلوا على المقام و إن كان بصيغة العموم نظر الى احتمال أن يكون
((( َّ
وأمــا اعتراض صاحب التلويح على المقام
األول بوجهين:
أ كثر
َ
َ
أحدهما :ما نقل عن إمام الحرمين((( من ّان العام الثاني فهو ّأن االستثناء لمنع الدخول في الحكم ال
بمنزلة تكرر((( االحاد فان قولك [رجال]((( بمنزلة قولك لمنع التناول فثبوت الوضع الشخصي الباقي ممنوع
فالن فالن فالن واذا بطل في التكرير إرادة البعض والــوضــع الــنــوعــي ،و إن ثبت لكنه ال يستلزم كونه
ُ
َّ
َّ
ً
ً
(((1
فإن ذلك إنما يوجد في المجاز أيضا
لم يصر الباقي مجازا فكذا فيما هو بمنزلته وأجيب حقيقة فيه ؛
َّ
َّ
ألن
بأن العام موضوع للكل والمتكرر موضوع لكل بعض والجواب منع وجود الوضع النوعي في المجاز ؛
فال يكون بمنزلته من كل وجه((( ،ولك أن تقول العام المحققين اشترطوا في تعريف الوضع بكال نوعيه
َّ
الداللة بنفسه والداللة في المجاز إنما هي بواسطة
((( محذوفة في ي
((( زيادة في ي
((( في ي :شر

القرينة نعم يــرد على من ادعــى الوضع النوعي في
َ
الباقي ّأن لفظ العام ليس له استعمال ثان في الباقي،

((( أبو المعالي عبد الملك ابن عبد اهلل بن يوسف بن عبد ولم يعتبر في تناول اللفظ له القرينة الصارفة فيكون
اهلل ،الجويني ،الفقيه الشافعي ،المعروف بإمام الحرمين؛ حقيقة قاصرة ،فال حاجة في جعله حقيقة فيه الى
أعــلــم الــمــتــأخــريــن مــن أصــحــاب اإلمـ ــام الــشــافــعــي على تكلف اعتبار الوضع النوعي على َّأن اعتباره ّ
يفوت
ِ
اإلطالق ،ذلك ،ولد سنة 419هـ ،له مصنفات كثيرة ،منها:

غياث األمم والتياث الظلم و العقيدة النظامية في األركان
اإلسالمية و البرهان في أصول الفقه ،و نهاية المطلب في ((( هو محمد بن أحمد بن أبي سهل ،أبو بكر السرخسي و
َّ
َ َ
ان إ َم ًاما َع َ
حجة متكلما َف ِقيها أصوليا مناظرا ً
درايــة المذهب في فقه الشافعية ،و الشامل في أصول
عالما،
المة
ك ِ
الدين ،على مذهب األشاعرة ،و اإلرشاد في أصول الدين،
صاحب المبسوط وغيره أمــاه في خمسة عشر مجلدا
و الورقات في أصول الفقه ،وغير ذلك ،توفي بنيسابور سنة

وهو في السجن ،توفي في حدود 490هـ .انظر تاج التراجم،

478هـ .انظر وفيات االعيان  ،167/3واألعالم .160/4

 ،234والجواهر المضية .29-28/2

((( في ي :تكرير
((( حذفت من ي
((( شرح التلويح على التوضيح .78/1

((( ينظر أص ــول السرخسي  ،146/1وش ــرح التلويح على
التوضيح .78/1
( ((1ينظر شرح التلويح على التوضيح .76/2
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َّ َّ
َّ
ـأن يحكم
التأ كيد المعتبر في االستثناء؛ ألنه إنما يلزم من وجود على الــجــزء مــن غير عكس أو يفترقا ب ـ
((( َّ
ألن الكالم مسوق
الحكمين والوضع النوعي يستلزم وحدة الحكم ،كما بأحدهما على دون المستثنى] ؛
َ
قال صاحب الهداية((( في كتاب العتاق في قوله {ما لبيان حــال الباقي؛ وذلــك ّأمــا أن يــقــدم((( اإلخــراج
َ
أنت اال حــر(((} ّأن االستثناء من النفي اثبات على على الحكم أو يعتبر وضــع الــصــدر مــع االستثناء
ً
ً
للباقي وضعا نوعيا فهذه احتماالت أربعة لم يذهب
وجه التأ كيد كما في كلمة الشهادة((( .
المقصد األول في تحرير المذاهب في االستثناء:
َ
اعلم ّأن االستثناء المتصل لما توهم فيه التناقض ثالثة :المذهب األول :مذهب االمام الشافعي صرح
َ
بناء على ّأن المفهوم من قولك {ما جاءني القوم اال بذلك في التوضيح((( ،والمذهبان االخيران مذهب
ً
أحد ثم اثباته لزيد ال سيما أصــحــاب أب ــي حنيفة ق ــال صــاحــب الــهــدايــة في
زيدا} نفي المجي عن كل ٍ
َ
االستثناء العددي كقولك {له علي عشرة اال ثلثه} استثناء الطالق واالصل ّأن االستثناء حكم بالحاصل
َّ
ً
ً
فإن العشرة لكونها اسما خاصا يكون دخول الثالثة بعد الثنيا ،وهو الصحيح((( .وكــذا صرح بذلك في
َ
ً
ً
فيها قطعيا فنفي الحكم ثانيا عن الثالثة أظهر في استثناء اإلقــرار( ((1اال ّأن المختار عند أصحاب أبي
الى االول منها أحد الستلزامه التناقض فالمذاهب

حنيفة هو المذهب الثاني ،كما ستعرف تحقيقه .

لزوم التناقض اختار العلماء للتقصي [عن ذلك]
َّ
والمذهب الثالث خاصة مذهب القاضي أبي
ألن االحتماالت العقلية أربعة؛ وذلك
ثالثة مسالك؛
َ
َّ
ألن االستثناء ّإمــا أن يوجد فيه حكمان أو ال وعلى بكر الباقالني( ((1ومن تبعه( ،((1والفرق بين المذاهب
َ
األول ّإما أن يجتمعا في محل واحد وهو المستثنى
((( محذوفة من ي.
َّ
أو
مجاز
الكل[الباقي
على
الحكم
ألن
دون الصدر ؛
((( في ي :تقدم
(((

الحكم باآلخر على المستثنى ،وعلى الثاني البد وأن ((( انظر التلويح على التوضيح 45./2

يقع على الباقي دون المستثنى ]((( [يتضمن الحكم ((( الهداية شرح بداية المبتدي .247/1
( ((1المصدر السابق .182 /3
( ((1هو القاضي أبــو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن
((( هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ،برهان

جعفر  ،المعروف بالباقالني البصري المتكلم المشهور ،

الدين المرغيناني ،صاحب «الهداية» وكتاب «البداية»

انتهت اليه الرياسة في مذهب األشاعرة ،وولد في البصرة

و »كفاية المنتهي ،وغيرها ،مات سنة 593هـ..انظر تاج

سنة 338هـــ ،وتوفي ببغداد سنة 403هـــ ،من مصنفاته:

التراجم .207-206

اعجاز القرآن ،اإلنصاف و هداية المرشدين و االستبصار

((( في ي{:اال خر } وهو تصحيف.

و تمهيد الــدالئــل ،والتمهيد ،فــي ال ــرد على الملحدة

((( الهداية شرح بداية المبتدي .356/3

والمعطلة وال ــخ ــوارج والمعتزلة .وغــيــرهــا انـظــر وفيات

((( محذوفة من ي.

االعيان  ،269 /4واألعالم .176/6

((( زيادة من ي.

( ((1انظر االستثناء عند األصوليين.81 ،
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َ
ّأن االستثناء على المذهبين األخيرين جملة واحدة وشمس االئمة السرخسي مالوا في االستثناء الغير
َّ
ً َ
منطوقا اال ّأن في الثالث ال داللة على نفي الحكم عما العددي الى المذهب الثاني وهو أنه تكلم بالحاصل
عــداه عندنا ،بل االستثناء العددي عند أصحاب بعد الثنيا ،وهم وأن لم يصرحوا بهذا المذهب؛ لكنه
المذهب الثالث بمنزلة التخصيص بالعلم ،وغير مفهوم من قولهم في كلمة التوحيد أن اثبات((( اإلله
َّ
الــعــددي كالتخصيص بالوصف ،وال داللــة فيهما بــاإلشــارة؛ ألنــه على األخير كالتخصيص بالوصف
عــلــى نــفــي الــحــكــم عــمــا عــداهــمــا((( عــنــدنــا ،وعند وهــم ال يــقــولــون ب ــه((( بــل شبهوا االستثناء بالغاية،
َ
االخرين يوجد الداللة فيهما بحسب المفهوم فكذا ويقولون ّأن حكم ما بعد الغاية يخالف((( حكم ما
َ
فــي الــمــذهــب الــثــالــث اال ّأن فــي الــمــذهــب الثاني قبلها ،فيكون كل من االثبات والنفي في المستثنى
َ
ً
ً
يكون النفي عن الغير آ كد؛ ألن التكلم بالباقي بعد ثابتا بداللة اللغة كالصدر اال ّأن الصدر ثابت قصدا،
َ
ً
الثنيا يشير الى ّأن الحكم في المستثنى مخالف وعبارة وحكم المستثنى ثابت ضمنا واشارة ،وليس
ً
لحكم الصدر فيكون تكلما بالباقي بحسب وضعه هذا اال حكم المذهب المذكور كما عرفت ،وانما قلنا
َّ
ً
ً
وحقيقته واثباتا((( أو نفيا بحسب اشارته كما صرح في االستثناء الغير العددي؛ ألنهم ذهبوا في العددي
َ
به فخر اإلسالم((( وغيره ،وال يخفى ّأن الثابت باإلشارة الى الثالث حتى قالوا في {ان كان لي اال مائة} فكذا
ً
ثابت بالكالم لغة فهو أقوى من الثابت مفهوما ،وأما ولم يملك اال خمسين ال يحنث ،ولو قال {ليس له
المذهبان األوالن فهما مشتركان في كونهما جملتين عشرة اال ثلثه} ال يلزمه شــيء فكأنه قــال{ ليس له
َ
َ
اال ّأن على األول جملتان عــبــارة دون الثاني كما علي سبعة}}( ((1هذا ما ذكــره ،و(((1حــاصــل كالمه ّأن
ً
عرفت ،وأيضا صدر الكالم في الثاني حقيقة كاملة المذهب المشهور من علمائنا ،و إن كان هو الثالث
في الكل ،وحقيقة قاصرة في الباقي ،وفي االول مجاز لكن بعض مشايخنا لما أثبتوا في االستثناء الغير
ً
ً
ف ــي((( الباقي قــال صاحب التوضيح {:والمذهب العددي حكما مخالفا للصدر و(((1بطريق اإلشــارة،
الثالث هو من المشهور من علمائنا ثم قال :وبعض
مشايخنا كالقاضي االمام أبي((( زيد((( وفخر اإلسالم

كتاب األس ــرار وكــتــاب تقويم األدل ــة .وهــو أول مــن وضع
عــلــم الــخــاف.تــوفــي بــبــخــارى ســنــة 430هـ ـ ــ .ان ـظــر تــاج
التراجم.192 ،

((( في ي :عداه

((( في ي :الثابت

((( في ي :واثباته
ُ
((( ينظر اصول البزدوي .214 ،213

((( في ي :وهم يقولون به.
((( في ي :مخالف

((( في ي :وفي

( ((1ينظر شرح التلويح .57-55/2
( ((1حذفت من ي

((( في ي :الى وهو تصحيف
َّ ُّ
((( هو عبيد اهلل بن عمر بن عيسى ،أبوزيد الــدبــوســي ،.له ( ((1حذفت من ي.

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

417

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
َ
ولم يوجد في الثالث حكمان أصًال ،ووجد ذلك في يلزم إرتفاع((( النقيضين ،و ّإما اإلخراج في المذهب
َّ
َّ
ً
ً
األول منطوقا ال إشارة ظهر أنهم مالوا في غير العددي الثالث فإنما هو لتعيين إرادة الباقي ال للمنع عن
َ
الــى الــثــانــي ،وأم ــا فــي الــعــددي فهم على المشهور الحكم السابق فيظهر الفرق بينهما ثم ّإن ما ذكره
َّ
؛ألن ما صاحب التوضيح من الفرق بين العددي وغيره غير
بقرينة ما ذكــروا من المسئلتين .وفيه بحث
نقلناه عن فخر اإلسالم من أن االستثناء دال بإشارته تام(((؛ ألن ما ذكره من المسئلتين يمكن تصحيحهما
َّ
ً
ألن المراد على
على خالف حكم الــصــدر((( صريح في أن المشهور على المذهب الثاني أيضا؛ وذلك
بل الصحيح المختار هو المذهب الثاني؛ وذلك المذهب الثاني في قوله{ إن كان لي اال مائة فكذا
َّ
َّ
ألن مخالفة اإلشــارة للعبارة يقتضي ذلــك ،وكــذا ما ان كــان لي ما فــوق المائة}؛ ألنــه الباقي بعد الثنيا
َ
َ
نقلناه عن صاحب الهداية من ّأن االستثناء تكلم فال يحنث بما تحتها كما ّأن الباقي من العشرة بعد
بــالــحــاصــل بــعــد الــثــنــيــا((( ي ــدل عــلــى أن المذهب إخراج الثالثة هي السبعة فاذا نفى الباقي عن ذمته
َّ
الصحيح هو المذهب الثاني؛ الن الشيء إنما يبقى ال يلزمه شيء ،وال يلزم من امكان تصحيحهما على
بعد اإلخــراج((( أوًال ،ولو كان مراده المذهب الثالث
َّ
ألن حصول المعنى
لقال تكلم بالحاصل بالثنيا؛
َ
باللفظ ال بعده ،وقد عرفت ّأن في المذهب الثالث
ً
ً
َّ
وأمـ ــا وج ــود الحكمين
حكما واحـ ــدا عــبــارة فــقــط،
َّ
ـأن حكم المستثنى لو لم
في المذهب الثاني؛ فـ

المذهب الثالث ترك المذهب المختار في العددي
َ
هذا ،و مما ينبغي أن ينبه عليه ّأن ذكر حكم الصدر
َّ
عبارة وحكم الثنيا اشارة في المذهب الثاني إنما هو
((( َّ
في غير االستثناء المفرغ ،
وأما فيه فاألمر بالعكس
َّ
بأن مثل قولنا {ما جأني اال زيد} و {ما زيد اال
للقطع

يكن خالف حكم الصدر لما خرج عنه ،وقد نوقش قائم} مسوق ألثبات مجيء زيد وقيامه بأبلغ وجه
َّ
َّ
َّ
ألن
فيه((( بأنه يكفي في اإلخــراج عدم الحكم السابق ،وآ كده حتى قالوا أنه تأ كيد على تأ كيد؛ وذلك
ً
وال يلزم الحكم بالنقيض وأيضا اإلخراج موجود على مناط الحكم في المفرغ هو المستثنى وفي غيره هو
ً
المذهب الثالث ،فيلزم أن يوجد اإلشارة فيه أيضا ،المستثنى منه فيذكر ما هو المناط في كليهما عبارة
َ
َّ
َ
ً
ـأن الحكم السابق ّإمــا نفي او اثبات واألخر إشارة فال وجه [لما]((( يفهم من التلويح من ّأن
ويمكن دفعه بـ
واإلخــراج عن النفي يستلزم االثبات وبالعكس واال اإلشارة ال توجد في المفرغ أصًال(((.
((( في ي :ارتفاع
((( اصول البزدوي  .214 ،213يراجع

((( التلويح شرح التوضيح .47/2

((( الهداية شرح بداية المبتدي .247/1

((( في ي :المفرع وهو تصحيف

((( .في ي (لالحتياج)

((( محذوفة من (ي).

((( في جانب المخطوطة  :المناقشة للعالمة التفتازاني

((( التلويح شرح التوضيح .59/2
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رسالة (اإلستقصاء في مباحث اإلستثناء) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــمــقــصــد ال ــث ــان ــي ف ــي حــجــج ال ــم ــذه ــب األول عدم الثالث إذ يمكن أن يراد السبعة ال بالعشرة فقط،
بل بها وباالستثناء معا كما هو مذهب القاضي.
مع اجوبتها(((:
َّ
َ
وأما عن الثاني فبانا نمنع لزوم التناقض إذ يجوز
أحدها :انه البد ّأن يراد بعشرة كمالها او سبعة اذ
ال ثالث لهما واألول باطل؛ ألنه لم يقر اال بسبعة فتعين أن يــقــدم اإلخـ ــراج عــلــى الــحــكــم أو يطلق مجموع
التركيب على الباقي.
الثاني وهو المطلوب.
ً
ً
َّ
وأمــا عن الثالث َ
فبان في الثنيا حكما مخالفا
وثانيها :لو كان المراد بعشرة كمالها لزم التناقض
ََ َ
مع أنه وقع من الصادق نحو قوله تعالى ﵟفلبِث فِي ِه ۡم لحكم الصدر بطريق اإلشارة ،فال يلزم إعدام التكلم
َّ
َّ
ً
َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ ٗ
َ َ
بأن اإلعدام إنما يلزم اذا كان الثنيا كالما آخر فلم
أو
نك ُبوت  :ﵔﵑﵜ.
ألف سن ٍة إِلا خمسِين عاماﵞ ﵝالع
وثالثها :ال سبيل الى جعل المستثنى في حكم ال يجوز أن يكون الصدر مع الثنيا عبارة عن الباقي
َ
المسكوت عنه؛ ألنه إعدام للمتكلم الموجود حقيقة؛ واعلم ّأن حاصل الحجة الثالثة لما كان بيان لزوم
وذل ــك إنــكــار للحقائق بــخــاف وج ــود الــمــعــارض الفساد على مذهبنا وهــو إع ــدام التكلم الموجود
َّ
ـأن مبناه على التخصيص
وتــرجــيــح((( مذهبهم ب ـ
وهو شائع.
َّ
ورابعها :إن جعل المستثنى في حكم المسكوت الشايع ،وكان منع لزوم الفساد أدخل في الرد اخترناه
َ
َ
عنه مخالف لما أجــمــع عليه أهــل اللغة مــن ّأن في الجواب إال ّأن العالمة صدر الشريعة أجاب عنها
َّ
بأن ما ذكرتم من الترجيح ال يصح كليا
االستثناء مــن النفي اثــبــات وبــالــعــكــس((( ويوافقه في التنقيح
لتخلفه فــي االستثناء الــعــددي ،فــان العشرة مثًال

اثبات حكمين بطريق المعارضة.
َ
وخامسهاّ :أن قولنا {ال اله اال اهلل} كلمة توحيد وهو لفظ خاص للعدد المعين ،فال يجوز إرادة البعض
ال يتم اال بإثبات اإللهية هلل تعالى ونفيها عما سواه ،فال باالستثناء كما ال يــجــوز بالتخصيص ،وه ــذا و إن
َّ
ً
بأن
بد من حكمين متعارضين ولو كان االستثناء فيها صحت مجازا لكن األصل عدمه((( وأنت خبير
لنفي االلوهية عن الغير فقط يلزم أن ال يحكم بإسالم األولــى أن يقول و إن صحت [مــجــازا]((( ؛ لكنه غير
َّ
دهرى منكر لوجود الصانع بتكلم هذه الكلمة ،وانه ممكن فيما نحن فيه النتفاء شرطه وهو االستعمال
خالف االجماع ،والجواب عن هذه الوجوه:
َّ
َ
ّأما عن األول :فبانا نختار الشق األول ،والبطالن تحقيقه قال صاحب التلويح وهــذا الجواب دليل
َّ
َّ
بأن االقرار إنما هو بالباقي بعد الثنيا أو نمنع
مدفوع
في غير ما وضع له وانتفاء القرينة الصارفة كما سبق

((( في ي :اخواتها

((( في ي :ويرجح

((( ارتشاف الضرب من لسان العرب ،1497/3 ،همع الهوامع ((( شرح التلويح على التوضيح .50/2
.200/2

((( زيادة في ي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
مستقل على نفي مذهب الــشــافــعــي((( ففي جعله األصــل في طريق االستثناء النص بما يثبت دون
َّ
ً
جوابا عن الحجة المذكورة تكلف أقــول قد عرفت ما ينفى((( ،وال يخفى أنه نص في وجود الحكمين.
َّ
توجيهه العاري عن التكلف.
ـإن معظم الكفار
وأمــا الــجــواب عن الخامس فــبـ
َّ
َّ
وأما الجواب عن الرابع
فبأن اجماع أهل اللغة يعم كــانــوا أشــركــوا وفــي عقولهم وجــود اإللــه ثابت فسيق
وجود الحكمين المتعارضين عبارة ووجود أحدهما لنفي الغير ثم يلزم((( منه وجــوده تعالى إشــارة على
إشــارة ،فال ينافي المذهب المختار  ،و إنما يخالف المذهب المختار وضــرورة على مذهب القاضي،
َ
َ
مذهب القاضي إال ّأن صاحب التوضيح لما ظن ّأن فإن قلت ليس في عقول الدهرية((( وجود اإلله فيلزم
َ
المذهب المشهور من علمائنا هو مذهب القاضي أن ال يحكم باسالمهم بكلمة التوحيد مع ّأن الشرع
ولم يوجد فيه حكمان أصًال أجاب عن هذه الحجة يحكم على كل من تكلم بها باإلسالم أي طائفة كانوا
َّ
َّ
بحمل قول أهل اللغة على المجاز بـ
ـأن مرادهم أنه قلت ال نسلم أن ليس في عقولهم وجود اإلله؛ ألنهم
َّ
َ َ ُ ۡ ُ َ ٓ َّ َّ ۡ
ٱلده ُرۚﵞ ﵝالجَاث َِية  :ﵔﵒﵜ ،ولئن سلم
لم يحكم [عليه بحكم] ((( الصدر ال أنه حكم عليه يقولون ﵟوما يهل ِكنا إِلا
ً
(((
بحكم الصدر اطالقا لألخص على األعم؛ ألن الحكم فالقصد الى التكلم يدل على رجوعهم الى اعتقاد
بالمخالف أخص من عدم حكم الصدر((( فعلى هذا اإلله والكلمة تدل( ((1على نفي غير اهلل تعالى ،فيلزم
َ
َ
التوجيه ال يرد عليه ما أورده صاحب التلويح من ّأن منه وجوده تعالى ّإما إشارة أو ضرورة كما هو المشهور
َ
َّ
مذهب الثاني حقيقة((( وجــود الحكمين و إن كان اال أنك ستعرف في الخاتمة ّأن وجوده تعالى ثابت
َّ
ألن ذلــك في المذهب بطريق العبارة .واعلم أن هذا المذهب قد عارضه
األول عبارة والثاني إشــارة؛
َ
المختار ال في المذهب المشهور نعم يرد عليه ّأن
مراد اهل اللغة من القول المذكور هو الحقيقة حتى
بنوا عليه افادة االستثناء القصر إذا كان بعد النفي،
والبد فيه من الحكمين حتى قال العالمة السكاكي

(((

ْ ََ
َ َّ
ُْ
الن ِصيب الوافر ِفي علم الكلم َو َسا ِئر الف ُنون،
َوالشعر  ،وله
ولد سنة 555هـــَ ،ومـ َ
ـات بخوارزم سنة 626ه ــ .من كتبه:

مفتاح العلوم ،و رسالة في علم المناظرة ،انظر بغية الوعاة
364/2هـ ،واألعالم .222/8
((( والنص الــذي في المفتاح هو (والطرق األخيرة األصل

((( شرح التلويح على التوضيح .50/2

فيها النص مما يثبت دون ما ينفي) انظر مفتاح العلوم

((( زيادة في ي.

.293/1

((( .شرح التلويح على التوضيح 51-50/2

((( في ي :لزم.

ْ
كانت
((( وهم الذين أنكروا وجــود اهلل ،وزعموا أن األشياء
((( في ي :من ان مذهب ابي حنيفة
َ
ُ
َ
ّ
((( ُيـ ُ
مكون .انظر معجم البدع.445 ،
ـوســف بــن أبــي بكر بــن ُمـ َـحـ ّـمــد بــن َعــلـ ّـي أ ُب ــو َي ْعقوب
بال ِ
َّ
ّ
ْ َ
الن ْحو ((( في ي :االعتقاد
السكاكي س ــراج الــديــن ال ــخ ـ َـوارِ ْز ِم ـ ّـيِ .إ َم ــام ِفــي
َْ
ْ
ْ
والتصريف والمعاني َوالـ َـبـ َـيــان َو ِال ْس ـ ِـت ــدلل َوالــعـ ُـروض ( ((1في ي :يدل.
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َّ
وثالثها :أنه يلزم إبطال النصوص كلها إذ ما من

[ابن الحاجب(((]((( بوجوه:
َّ
َ
أولها :أنــا نقطع ّأن من قــال اشتريت الجارية إال لــفــظ اال يمكن االســتــثــنــاء لبعض مــدلــولــه فيكون
ً
نصفها لــم يــرد بالجارية نصفها ،و اال لــزم استثناء المراد هو الباقي فال يبقي نقصا((( في الكل ،ونحن
َّ
َ
نصفها من نصفها وهو باطل؛ ألنه استثناء مستغرق ،نعلم ّأن نــحــو عــشــرة نــص فــي مــدلــولــه((( وأج ــاب
((( َّ
وأيضا يلزم القسم ؛
ألن المراد هو الباقي بعد فيكون صاحب التوضيح عن الوجه األول من هذه الوجوه
المراد الباقي من النصف بعد إخــراج النصف منه بــأن االستثناء بــيــان أن الــمــراد هــو البعض؛ ألن
َّ
ً
وهو الربع وهلم جرا وأيضا يلزم مخالفة الضرورة؛ ألنا المتناول هو البعض ثم هو استثناء من المتناول ال
َ
نقطع ّأن((( الضمير عائد الى الجارية لكمالها ؛إذ من المراد فيكون استثناء النصف من الكل ((( ،ورده
ً
صاحب التلويح َّ
بأن لفظ المستثنى منه مستعمل
المراد نصف كمال الجارية قطعا.
(((

وثانيها :أهل العربية أجمعوا على أن االستثناء فــي معنى مــجــازي عند القائلين بهذا المذهب،
ُ
المتصل إخراج بعض من كل((( ،ولو أريد الباقي من والب ــد فــي االستثناء المتصل مــن كــون المستثنى
الجارية لم يكن ثمة كل وبعض و إخراج.
((( هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني

جزءأ من المستثنى منه بالمعنى المراد ،وال يتحقق
ً
االتصال بكونه جزءا من المعنى الحقيقي الذي هو
َ
غير مــراد ههنا اال يرى ّأن االستثناء في مثل قولك

ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب{ ،جعلوا االصــابــع فــي اذانــهــم اال أصولها} لغو لكون

ً
الملقب جمال الدين؛ كان والده حاجبا لألمير عز الدين
المراد باألصابع االنــامــل ،ولعدم دخــول األصــول في
ً
موسك الصالحي وكــان كــرديــا ،ولــد سنة 570هـــ (أسنا)
َّ

من صعيد مصر  ،ومــات باإلسكندرية سنة 646هـــ .من االنامل ((1( ،وأورد عليه الفاضل الشريف قدس سره بأن
َّ
ً
بأن المستثنى منه مستعمل في الباقي مجازا،
مصنفاته :الكافية في النحو  ،و الشافية في الصرف ،القائل
و «مختصر الفقه في فقه المالكية ،يسمى جامع األمهات واالستثناء قرينة له كيف يسلم رجوع االستثناء الى

والمقصد الجليل قصيدة في العروض ،و األمالي النحوية المعنى المجازي ،والمثال المذكور غير مطابق؛
و منتهى السول واألمــل في علمي األصــول والجدل في

أصول الفقه ،و مختصر منتهى السول واألمل و اإليضاح
فــي شــرح المفصل للزمخشري ،انــظــر وفــيــات االعــيــان
 ،248/3واالعالم .211-210/4
((( سقط من ي
((( في ي :النسل وهو تصحيف.
((( في ي :الى.

((( في ي :فصا وهو تحريف.
((( مختصر منتهى السؤل واالمل في علم األصول والجدل
.798-797
((( في ي :اللن وهو تحريف.

((( شــرح الكافية البــن الــحــاجــب  ،533وااليــضــاح شرح ((( شرح التلويح على التوضيح .49/2
المفصل  ،360/1شرح الرضي على الكافية .76/2

( ((1شرح التلويح على التوضيح .49/2
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َّ
ألن ذلــك بعد نصب القرينة وهــي {فــي اذانــهــم}((( ،على القرنية حتى يــكــون استثناء بعض مــن كل
َ
َ
ويرد عليه ّأن االستثناء من المعنى الحقيقي ّأما بعد نعم لو كانت القرينة غير ذلك المكن ما ذكره لكنه
الحكم عليه فحينئذ إن كان اإلخــراج من المتناول ليس كذلك عندهم وأيضا يرد عليه ما ذكرناه من
يــوجــد الــحــكــمــان الــمــتــعــارضــان لــكــن الــحــكــم في تردد الحال بين أمرين((( لزوم التناقض وعدم وجود
َّ
ألن االستثناء مــن المعنى
الخارج يكون بطريق اإلشارة ،والمعتبر عندهما وجود حكمين متعارضين؛
َ
كليهما بطريق العبارة و إذ((( كان اإلخراج من الحكم الحقيقي ّإما بعد الحكم أو قبله كما عرفت تفصيله
َّ
يلزم التناقض ،واما قبل الحكم فيكون الحكم على والــذي يتلخص من مذهب الشافعية هو أنــه ال بد
الباقي فال يتأخر االستثناء عن الحكم فال يوجد فيه في االستثناء من استعمال اللفظ أوًال في المعنى
حكمان متعارضان ،والقائل المذكور ال يرتضيه ،وقد المجازي ليندفع التناقض ثم االستثناء من الحكم؛
َّ
َّ
(((
يجاب عن اعتراض ابن الحاجب
بأن االستثناء من ألن ــه عندهم مــن قبيل التخصيص بالمستقل
َّ
حيث التناول لوال القرينة فالمفهوم قبلها هو الكل فيوجد حكمان متعارضان والقرينة إنما هي مخالفة
َّ
ال مــن حيث إرادة المعنى الــمــجــازي؛ فــإنــهــا بعد حكم المستثنى للحكم الــســابــق المستفادة من
ً
ً
اإلخــراج وتمام القرينة ال قبلهما فالذي اطلق مجازا إخراجه من الحكم السابق بناءا على امتناع اجتماع
على نصف الجارية هي الجارية المقيدة ال المطلقة الحكمين المتنافيين في محل واحد وليست القرينة
كاشتريت جارية نصفها للغير فما لم يتم التقييد إخراج المستثنى من تناول المستثنى منه كما ظن
َ
َّ
وألن مذهبهم ّأن اإلخراج
لقيام القرينة يكون المالحظ((( المعاني الوضعية للزوم ما ذكرناه من المحذور ؛
َّ
َ َّ
فلذا يرجع الضمير الى كمال الجارية ،ويتحقق ّأن إنما هو من الحكم ال من اإلرادة ،و إنما الذي يرد على
َّ
وأن مذهبهم لزوم القول بالمجاز قبل القرينة ولذلك لم
االستثناء اخراج بعض من كل كما اجمع عليه
َ
العشرة نص في مدلوله و ّإن فيه رعاية وضع اإلخراج يرتض الحنفية القول بالمجاز بل جعلوا المستثنى
[والــمــخــرج]((( والــمــخــرج عنه و ليس مثل {جعلوا
َّ
الن االستثناء
األصابع في اذانهم اال أصولها} كذلك؛
َّ
؛ألن
وارجــاع الضمير بعد تمام القرينة وفيه بحث
القرينة ههنا هــي االستثناء فــا يتقدم االستثناء
((( لم اعثر عليه في كتب الشريف الجرجاني.

مــنــه مستعمًال فــي المعنى الحقيقي واالســتــثــنــاء
ً
إخراجا من المتناول ،وجعلوا الحكم على الباقي،
َّ
فأن قلت مرادهم
وستعرف تحقيقه إن شاء اهلل تعالى،
َّ
َ
ً
ّأن الحكم إنما هو على الكل ابتداءا واالستثناء من
َ
الحكم يكون قرينة على ّأن البعض غير مــراد في

((( في ي :و إن
((( في ي :المالحظة

((( في ي :االمرين.

((( زيادة في ي.

((( في ي :المستقل.
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األول ،فيكون من قبيل المجاز في االقتصار كما استعمال اللفظ فــتــأخــر((( القرينة عــن االستعمال
ذكروا في التخصيص بغير المستقل ،وبذلك يندفع
ً
التناقض أيــضــا فــا مــحــذور [عــنــدهــم]((( فــي تأخير
القرينة عن الحكم قلت نعم ال محذور فيه عندهم
َ
لكن المفهوم من الكتب ّأن الحكم في االستثناء

غير صحيح فتعين أن يكون إرادة الباقي باستعمال
َ
مجموع التركيب فيه والــجــواب ّأن إرادة الباقي ال
ً
يجب أن يكون بلفظ مستعمل بل يجوز ان يكون الزما
ً َّ
ألن بقاء البعض الزم إلخراج البعض اآلخر
له ضرورة؛

ً
انما هو على الباقي ابــتــداءا في جميع المذاهب واإلرادة ضرورة غير اإلرادة بداللة اللفظ كما يقال كون
َ ُ
َ
ليندفع التناقض ؛وذلك ّإما بإطالق مجموع التركيب نصيب االب الثلثين يعلم من قوله تعالى ﵟفل ِأ ّ ِمهِ
َ
ُّ ُ ُ
ّ
ﵝالن َِساء  :ﵑﵑﵜ ضرورة مع ّأن لفظي االم والثلث
ثﵞ
على الباقي أو بإطالق صدر الكالم عليه أو بتقديم ٱلثل ۚ
َ
اإلخ ــراج على الحكم كما عرفت تفصيله على ّأن مفردين ومركبين ال يدالن عليه بالداللة اللفظية واعلم
َ
َّ
التخصيص إنما يمكن في العام((( ،فال يجري ذلك ّأن ابن الحاجب عارض الحجة المذكورة من وجوه:
َ
َّ
األولّ :أن المذكور خارج عن قانون اللغة إذ ليس
ألن تخصيص الخاص غير
في المستثنى العددي؛
َّ
صحيح باالتفاق كما تقرر في موضعه على أنــه لو في لغتهم مركب من ثالثة ألفاظ وال يعرب الجزء األول
كان من قبيل التخصيص يلزم أن ال يكون االستثناء منها ،وهو غير مضاف كل ذلك ُع ِل َم باالستقراء.
ً
والثاني :أن يلزم إعادة الضمير على جزء االسم،
قطعيا [فيه مالم]((( في الباقي ،والمذهب الصحيح
ً
كونه قطعيا فيه مالم يكن المستثنى مجهوًال ،وقد وهو الجارية في نحو اشتريت الجارية إال نصفها مع
ً
عدم داللته فيه فهو كما يرجع الى {شرا} من {تأبط
تقرر في موضعه.
َّ
ً
ً
المقصد الثالث في حجة المذهب الثالث :وهي شرا} و {نحرا} من {برق نحره} علمين ،وأنه ممتنع.
َّ
َّ
والــثــالــث :اجــمــاع أهــل العربية على أن ــه إخــراج
أن ــه ال بــد فــي دفــع التناقض مــن إرادة الباقي بلفظ
َّ
المستثنى منه ،وتلك اإلرادة ليست بطريق الحقيقة؛ بعض مــن كــل ،وأن ــه يبطل النصوص ؛ألنــهــا تصير
َّ
َّ
َّ
(((
ألن الباقي غير ما وضع له اللفظ ،وال يحسب المجاز مهملة في التركيب ،وأنــا نعلم أنا نسقط ثم نسند
إذ المجاز بــدون القرينة غير صحيح ،واالستثناء وههنا معارضة أخرى غير ما ذكره ابن الحاجب وهي:
َّ
َّ
َّ
َّ
ألن((( اإلخــراج إنما هو بعد
ـأن الــمــراد مــن كــل من
الــرابــع :وهــو إن ــا قاطعون ب ـ
ال يصلح قرينة لذلك ؛
المستثنى؛ والمستثنى منه وآلــة االستثناء معناه
((( زيادة في ي.

اإلفـــرادي والمفرد ال يقصد بجزء منه الــداللــة على

((( في ي :المقام.

((( في ي :فتارخر  .وهو تصحيف.

((( محذوفة من ي.

((( مختصر منتهى السؤل واالمل في علمي األصول والجدل

((( في ي :مكررة مرتين

.798-797
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َّ
َ
جــزء مــعــنــاه((( ثــم ّإن صاحب التوضيح أورد على ألنها كلمات وال يصير المجموع كلمة واحدة حتى
ً
ً
ً
الوجه األول منعا ونقضا وحــًا على وجــه يندفع به يكون كل من المفردات جــزءا من الكلمة فيمتنع
سائر الوجوه((( فلنقرر كال منها على ما قرره صاحب عــود الضمير الــبــديــل ،بــل يكون عــود الضمير الى
َّ
َ
التلويح ّأما المنع فهو أنا ال نسلم أن لم يعهد في لغة المستثنى منه بمنزلة عوده الى المبتدأ في مثل {زيد
َّ
َّ
ً
ـإن كثيرا أبوه قائم} مع أنه جزء من المركب الموضوع بالنوع،
العرب لفظ مركب من أ كثر من كلمتين فـ
َّ
من األعالم كذلك مثل {شاب قرناها} و {برق نحره} وهذا المعنى ال ينافي اإلخراج المجمع((( عليه ؛ألنه
َ
َّ
وأمثال ذلك.
وأمــا النقض فهو ّأن مثل أبي عبد اهلل مما يفيده أداة االستثناء والمعاني االفرادية ليست
َ
َ
ً
علما مركب من ثــاث كلمات مع ّأن اإلع ــراب في مهجورة في التعريفات اللغوية((( ،ثم ّإن صاحب
ُ
وسطه بدليل قولنا {جاءني أبو عبد اهلل} و
{رأيت أبا التلويح بعد ما حرر كالم التوضيح أشار الى رد كل
عبد اهلل} و {مررت بأبي عبد اهلل}.
ُ
َّ
َّ
َّ
وأما الحل فهو أنه إن أريد أنه ليس في لغة العرب
تركب((( الموضوع الشخصي من أ كثر من كلمتين
َّ
بأن المستثنى منه ،والمستثنى
فمسلم لكن القائلين
َّ
وأداة االستثناء عبارة عن الباقي لم يريدوا أنه موضوع

مما ذكره فقال أما المنع فجوابه االستقراء ونقل أئمة
َّ
وأما النقض بمثل {شاب قرناها} فمدفوع بما
اللغة.
َ
(((
ذكــر في الكشاف حيث قــال ّإن التسمية بثالثة
ً
أسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخــروج عن كالم
ً
ً
الــعــرب ،لكن إذا جعلت اسما واح ــدا على طريقة

له بالشخص بمنزلة بعلبك ومعدي كرب بل أرادوا حضرموت .وأمــا غير مركبة نشر أسماء الــعــدد ،فال
َّ
َّ
َّ
انه موضوع له بالنوع بمعنى أنه يثبت من الواضع أنه استنكار فيها؛ ألنها من باب التسمية بما حقه أن
َّ
ً
إذا ذكر ذلك فهم منه الباقي ،و إن أريد((( أنه ليس في يحكى حكاية كما سموا تأبط شرا ،وبرق نحره وشاب
اللغة تركب الموضوع النوعي أ كثر من كلمتين فظاهر
الفساد؛ فإن جميع المركبات موضوعة بالنوع((( سواء
تــركــب مــن كلمتين أو أ كــثــر ؛ ويــكــون اإلعـ ــراب في
وسطه ويكون ألجزائه داللــة على معانيها االفرادية؛

قرناها وكما لو سمى بزيد منطلق وبيت من الشعر
َ
ً
وال خفاء في ّأن مثل {عشرة اال ثالثة} ليس محكيا بل
ً
َّ
وأمــا النقض بمثل أبي عبد
معربا بحسب العوامل.
ُ
َّ
ألن ابن
اهلل حيث أعرب في وسطه ففي غاية الفساد؛
(((

الحاجب قد احترز عنه حيث قال {:وال يعرب الجزء
((( شرح التلويح على التوضيح .56/2
((( انظر كــام صاحب التوضيح فــي شــرح التلويح على
التوضيح .57/2

((( في ي :المجموع.

((( في ي :مركب.

((( شرح التلويح على التوضيح .57-56/2

((( في ي :ال بد والصحيح ما اثبته.

((( في ي :ثالثة.

((( محذوفة من ي.

((( الكشاف .137/1
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األول وهو غير مضاف}((( ،وال أدري كيف خفى هذا وضعها ما أمكن فال ضرورة في العدول عنه.
َ
(((
وثانيهاّ :أن فيه توفيق بين اإلجماعات األربعة
على الفاضل المذكور .
َّ
َّ
ألن المقصود دفع بخالف غيره:
وأمــا الحل فليس بمستقيم؛
التناقض المتوهم في االستثناء حيث أسند الحكم

األول :إجماع أهل البيان فانهم ذكروا في مباحث

الــى الــكــل ،وأخ ــرج البعض فالقول يكون المركب القصر أن االستثناء موضوع لنفي التشريك((( بمعنى
َّ
ً
ً
موضوعا للباقي وضعا كليا ليس [مما] يخفى على أنــه ال يشارك المستثنى في الحكم غيره من أفــراد
أحد أو يقع فيه اختالف أو يصلح أن يكون مقابًال المستثنى منه ،ويلزم منه التخصيص أي اثبات
َّ
للمذهبين األولــيــن ،لكنه ال يفي بالمقصود؛
ألن الحكم للمستثنى ،ونفيه عما سواه وهو معنى القصر .
حينئذ مستعملة في معانيها اإلفــراديــة،
المفردات
ٍ
َّ
فـ
ـأمــا أن ي ــراد بالعشرة فــي قولنا لــه {عــلــي عــشــرة اال للمستثنى من حكم المستثنى منه.
َّ
ثالثة} عشرة أف ــراد ،ويحكم بإثباتها وهــو التناقض
الثالث :اجماعهم على أنه تكلم بالباقي أي قصد
الــثــانــي :اجــمــاع أهــل اللغة على أنــه اخ ــراج أي

أو يراد سبعة أفراد وهو المذهب األول أو يراد عشرة الى الحكم على ما بقي من االفراد بعد االستثناء من
أفراد ،لكن يتعلق الحكم بها بعد اخراج الثالثة وهو
َّ
بأن المجموع موضوع
المذهب الثاني فمجرد القول
ً
للسبعة بالنوع ال يغني من الحق شيئا هذا ما ذكره

(((

في التلويح(((.
الــمــقــصــد ال ــراب ــع ف ــي حــجــج مــذهــب الــمــخــتــار
وهي وجوه:
َّ
أحدها :أن المعقول من االستثناء اسقاط البعض
ثم اإلســنــاد((( الى الباقي ،واللفظ دال عليه فوجب

غير قصد الى اثبات أو نفي في القدر المستثنى،
ً
و إن كان الزما.
َّ
الرابع :اجماعهم على أنه من النفي اثبات ،ومن
ً
ً
ً
ً (((
االثبات نفي ضمنا واشارة ال قصدا وعبارة.
َ
وثالثهاّ :إن مفردات الكالم حقيقة على المذهب
َّ
فإن صدر
المختار بخالف مذهب االمام الشافعي،
َ
الكالم عنده مجاز وال يخفى ّأن الحقيقة هو األصل
ً
وأيــضــا الــوضــع على الــمــذهــب المختار شخصي

تقريره عليه إذ يجب تقرير األلــفــاظ المفردة على واعتبار [الوضع]((( النوعي كما في مذهب القاضي
مستغنى عنه ،وال ضــرورة في الــعــدول اليه الندفاع
((( مختصر المنتهى االصولي.798 ،
((( هــو صــاحــب كــتــاب التنقيح وشــرحــه التوضيح صدر
الشريعة المحبوبي.

التناقض بدونه قال المولى المحقق عضد الدين

(((

((( في ي :الشريك.

((( في ي :ما ذكر .

((( شرح التلويح .59/2

((( شرح التلويح على التوضيح .58-57/2

((( زيادة من ي.

((( في ي :االستناد .

((( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار  ،القاضي عضد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
َ
َ َ
فــي ش ــرح الــمــخــتــصــر((( َّأن الــعــشــرة مــثــًا اطلقت بـ ـ ـ ْـنـ ـ ـ ُ
ـت َسـ ـ ـ ْـبـ ـ ــع َوأ ْر َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع َوثـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍث
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ َ
ه ـ ـ َـي ُحـ ـ ـ ُّ
(((
ُ
أو قيدت بالثالثة ليست حقيقة في السبعة؛ ألنها
ـاق
ِ
ـب الـ ــمـ ــتـ ـ ّـيـ ـ ِـم الـ ــمـ ــشـ ــتـ ـ ِ
َّ
ألن مراتب االعداد متباينة ال
عشرة وليست بسبعة؛
فيكون حقيقة إذ التعبير عن الشي بالزم حقيقته
َّ
َ
ً
يصدق بعضها على بعض مع ّأن السبعة مرادة منها باعتبار أن ــه الــذي يصدق عليه ليس مــجــازا ،وهو
َ
ههنا فتلك اإلرادة ّإمــا بإطالق عشرة اال ثالثة على مذهب القاضي وال مخرج عن هذين االحتمالين

العشرة المقيدة بإخراج الثالثة كنحو أربعة ضمت فمرجع المذهب المختار الــى أحــد هــذيــن((( هذا
َ
اليها ثالثة فيكون مجاز فــي السبعة وهــو مذهب حــاصــل مــا ذك ــره وتلخيصه ّأن الــحــق أحــد هذين
ً
االمام الشافعي((( أو بإطالق التركيب المذكور على االحتمالين ال يعد وهما الى الثالث فال بد من ارجاع
الباقي من العشرة بعد اخــراج الثالثة وهــو السبعة المذهب المختار الى واحد منهما ،وفيه بحث من
َّ
َّ
َ
على أنه يعبر ببعض لوازمها كالتعبير عنها [بنحو ]((( وجــوهّ :أمــا أوًال :فألنا ال نسلم صحة االحتمال األول
التسعة واألربعين ونصف األربعة عشر على طريقة [األول]((( ؛الن كلمة {اال} موضوعة لإلخراج باتفاق
ُ
َ
َ
قول الشاعر :
أئمة العربية واألصول ،فاإلخراج ّأما عن الدخول في
الحكم فيكون العشرة مستعملة في معناها الحقيقي
ال فــي السبعة اذ لــم يــخــرج الــثــاثــة عــن اإلرادة فال
الدين األيجي ،العالمة الشافعي ،المشهور بالعضد( ،ولد)
ً
بعد السبعمائة ،كان إماما في المعقول ،قائما باألصول
ً
والمعاني والعربية ،مشاركا في الفنون ،كريم النفس ،كثير
ً
المال جدا ،كثير األنعام على الطلبة ،شرح مختصر ابن

يصلح اال ثالثة ح قرنية للمجاز ؛ ألنها إنما يكون قرنية
َّ
وأمــا عن
لو اعتبرت قبل الحكم وعند االستعمال،
ً
إرادة الثالثة بالعشرة فيكون العشرة مجازا عن السبعة،

الحاجب ،والــمــواقــف؛ والــفــوائــد الغياثية ،فــي المعاني واال ثــاثــة قــرنــيــة عــلــى ذل ــك لــكــن ال يــوجــد حينئذ
ً
ً
والبيان؛ ورسالته في الوضع( .مات) مسجونا سنة ست حكمان متعارضان منطوقا كما هو المعتبر في ذلك

وخمسين وسبعمائة .انظر مفتاح الــســعــادة ومصباح المذهب إذ ال بد في وجود الحكمين المتعارضين
السيادة  ،195/1الدرر الكامنة 110/3
ً
منطوقا من كون اإلخراج عن الحكم السابق.

((( هو كتاب شرح مختصر ابن الحاجب المسمى منتهى
الــســؤل واالم ــل فــي علمي األص ــل والــجــدل انــظــر كشف
الظنون .1853 /2

((( عبر عنه العالمة عضد الدين بالمذهب األول كما ذكره ((( لم أعثر على هذا البيت في دواوين الشعر  ،ولكن ذكره
المصنف فــي المقصد األول فــي تحرير الــمــذاهــب في
االستثناء بقوله( :المذهب األول مذهب االمام الشافعي ).
((( في األصــل بحذر و في ي :بحدر وهما غير مناسبين
للسياق.

التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح .58/2
((( شــرح العضد على مختصر المنتهى االصــولــي ومعه
حاشية السعد والجرجاني .26-25/3
((( زيادة من ي.
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رسالة (اإلستقصاء في مباحث اإلستثناء) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
ً
ً
َّ
وأمــا ثانيا :فألنا ال نسلم صحة االحتمال الثاني ارتــكــاب المجاز الــذي هــو خــاف األص ــل ،و أيضا
َّ
ألن
أيــضــا إذ على مــا ذك ــره يــلــزم أن يــكــون الحكم على ال يلزم استعمال مجموع التركيب في الباقي؛
ملزوم التركيب ،وهو السبعة ال على منطوقه مع ّأن ذلك عند تعذر تحصيل المراد بالوضع الشخصي
المدعى كون الحكم على المنطوق؛ ولهذا اعتبروا الذي هو األصل ،وقد عرفت امكان تحصيله بدون
َّ
الوضع النوعي ولئن سلم أنهم جــوزوا الحكم على االرتكاب الى الوضع النوعي الذي هو خالف األصل
الملزوم لكن ال يصح [تجريد]((( كلمة {اال} عن معنى
اإلخ ــراج ،و اال لــم يلزمه مفهوم السبعة فــاإلخــراج ال
يكون عن الحكم؛ ألن اطالق التركيب على السبعة
متقدم عليه ،واإلخــراج ال يتقدم على المخرج عنه

هذا هو التحقيق الحقيق((( بالقبول شعر :
ـراه َو َد ْع َشـ ْـيــئـ ًـا َســمـ ْـعـ َ
ُخـ ـ ْـذ مــا َت ـ ـ ُ
ـت بـ ِـه
ِ
َ
ُ
(((
َ َ َ
ـدر ما ُيغنيك عن ز َح ـ ِـل
في طلع ِة الــبـ ِ
َّ
المقصد الخامس في أن االستثناء من االثبات نفي

بــل عــن إرادة الثالثة بالعشرة فــا حاجة بعد ذلك وبالعكس عند الشافعية وعند أصــحــاب المذهب
فــي [تحصيل] مفهوم السبعة الــى اعــتــبــار الوضع المختار من الحنفية (((:

((( َّ
ألن فــي االستثناء
أمــا عند الشافعي فــظــاهــر ؛

النوعي بإزائها.
ً َّ
وأما ثالثا :فألنا ال نسلم حصر االحتمال فيهما إذ عندهم حكمين كالهما بطريق العبارة فيطرد فيه
ً
يجوز أن يكون {اال} اخــراجــا عن اإلرادة ،وال يشترط األصل والعكس عندهم .
((( َّ
ً
َّ
وج ــود الحكمين المتعارضين مــنــطــوقــا ،ويكتفي
فألن اخراج
وأما عند المذكورين من الحنفية
َ
ً
ً
بــاإلرادة ضــرورة ،وال يرتكب الى الوضع النوعي كما المستثنى دال بإشارته على ّأن فيه حكما مخالفا
َ
عرفت تفصيله بل التحقيق ّإن {اال} لإلخراج عن لما قبله ومن ضــرورة هذه المخالفة كون االستثناء
ً
اإلرادة ،ويلزمه المنع عن الدخول في الحكم ،وليس مــن الــنــفــي اثــبــاتــا و بــالــعــكــس فــيــطــرد فــيــه األص ــل،
ً
ذلك اال بتقديم اإلخــراج على الحكم فالداللة على والعكس عندهم أيضا ،وخالفهم في اطراد العكس
الباقي حاصلة بحسب الضرورة ال بداللة اللفظ إذ
َّ
ألن
ال يلزم استعمال المخرج عنه في الباقي مجازا؛
(((
الــغــرض فــي المجاز [انــمــا] هــو تحصيل المعنى ((( في ي :الحقيقي.

المجازي((( ودفع احتمال المعنى الحقيقي بسبب ((( للمتنبي في ديوانه.338 ،
القرينة الــصــارفــة ،وكــل ذلــك حاصل ههنا من غير ((( انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،اللكنوي،
 ،334/1االستثناء عند األصوليين .156-155

((( زيداة من ي.
((( محذوفة من ي.
((( في ي :مجاز .

((( قــال التفتازاني( :المشهور من كــام الشافعية أن هذا
وفاق) .انظر شرح مختصر منتهى االصولي .50 /3
((( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ،اللكنوي .334/1
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َّ
ألن تخصيص الطهور بالذكر في أمثال هذا
أصحاب المذهب المشهور من الحنفية((( ،وفرقوا الشرائط؛
َّ
ألنــهــم و إن لــم يقولوا بحكم المقام لعلم المتكلم ّ
بأن السائل يجهل هذا الحكم
بين األصــل والــعــكــس؛
ثابت في المستثنى ال عبارة وال إشارة لكنهم يقولون المخصوص أو لــســؤال المخاطب عــن خصوصه
بالنفي فــيــه بــالــعــدم األصــلــي فــا يحصل عندهم أو لحادثة وقعت في خصوصه فال يدل على عدم
ً
مخالفة المستثنى للحكم السابق مطلقا بل لألثبات ساير الشرائط ،فال يلزم ثبوت الصلوة عند انتفاء
ُ
فقط ،وسلكوا في اثبات هذه الدعوى طريقة غريبة شــروط أخــر غير الطهور  ،و إن اختار التقدير الثاني
َ
مبناها ّأن استثناء الــشــرط مــن الــمــشــروط المنفي كان المعنى تثبت الصلوة بهذا الوجه المخصوص
ً
لــو افــاد االثــبــات لــزم أن يفيد وجــود المشروط عند [عند و ](((هــو اقترانها بالطهور ويحمل ذلك أيضا
وجود الشرط المعين والالزم باطل إذ ال يلزم من وجود على اقترانها بسائر الــشــروط لما مر بعينه فال يلزم
الشرط وجود المشروط ،و إن لزم من انتفائه انتفاؤه فال صحة الصلوة عند اقتران الطهور فقط ،وبهذا التقدير
يطرد العكس المذكور مثًال اذا قلت ال صلوة اال بطهور
يلزم على التقدير المذكور ثبوت الصالة عند وجود
ً
الطهور  ،وأنه باطل اتفاقا((( لتوقفها على شرائط آخر من
النية واستقبال القبلة ونحوهما ،وأجاب عنه العالمة
ابــن الحاجب بــان المستثنى ليس نفس الطهور

(((

يندفع ما أورده العالمة التفتازاني في حواشيه على
َّ
شرح المختصر من أنه يلزم على هذا الجواب الحكم
ً
على حصول الصلوة شرعا عند وجود الطهور فقط،
َّ
وأما
ومن ثبوت الصلوة بمجرد االقتران بالطهور فقط،
َ
جوابه عن أصل االستدالل من ّأن المراد بقولنا {ال

بل هو إما صلوة ملصقة بطهور أو اقتران الصلوة به صلوة اال بالطهور } هو الصحة في الجملة ال صحة
َ
فالتقدير على األول ال صلوة حاصلة اال صلوة ملصقة كل صلوة ملصقة بطهور و ّإن المراد ثبوت الصلوة في
بطهور  ،وعلى الثاني ال صلوة تثبت بوجه من الوجوه الجملة عند االقتران بالطهور((( فغير مالئم للتركيب
َّ
؛ألن المتبادر منه اثبات الصحة الكاملة،
اال باقترانها بالطهور  ،فإن اختار التقدير األول كان المذكور
ً
المعنى كل صلوة ملصقة بطهور حاصلة شرعا على والثبوت التام فألولى التقييد بوجود سائر الشرائط
َّ
ـأن المراد بقولنا {ال صلوة} ال
أن يكون الكلية إضافية أي بعد ثبوت ساير الشرائط ،كما قررناه لو أجــاب بـ
وال يجب أن يكون حقيقية حتى يعم((( عــدم سائر صلوة حاصلة باإلمكان ال بالفعل وبقولنا {اال بطهو }
ً
حصولها ملصقة به باإلمكان أيضا ال بالفعل حتى

((( االستثناء عند األصوليين.156 ،

((( شرح العضد على مختصر المنتهى األصولي.54/3 ،

يعم وجود سائر الشرائط ،وعدمها لكان أوجه لعدم

((( هذا من كالم التفتازاني وليس من كالم ابن الحاجب ((( محذوفة من ي.
انظر شرح مختصر المنتهى االصولي .57/3
((( في ي :تعم.

((( شـ ــرح الــعــضــد عــلــى مــخــتــصــر الــمــنــتـهــى األص ــول ــي،
.56-55/3
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الحاجة حينئذ الى تقييد الصحة والثبوت بكونهما علة تــامــة بــحــيــث((( ال يحتاج الــى شــيء آخــر غير
في الجملة وال الى أخذ الكلية الالزمة للحكم المأخوذ مسلم في شيء من الصور فضًال عن جميع الصور
َ
في المستثنى إضافية ،ومنهم من أجاب عن الدليل على ّأن الالزم من عموم النكرة الموصوفة هو العموم
الــمــذكــور بحمل قولنا {اال بطهو } على االستثناء على سبيل البدل دون االستغراق حتى يثبت الكلية
َّ
َّ
َّ
فبأن الموضوع
وأمــا على التقرير الثاني
المنقطع ،ورده ابن الحاجب في المختصر بأنه مفرغ المذكورة،
َ
وكل مفرغ متصل((( ثم ّإن العالمة صاحب التنقيح في المستثنى منه نكرة واقعة في سياق النفي وفي

َ
قرر الدليل المذكور بوجه اخر ّإما على التقدير األول المستثنى ليس كــذلــك ،وال يــلــزم مــن عــمــوم األول
فبان قولنا اال صلوة ملصقة بطهور نكرة موصوفة عموم الثاني فالالزم جواز((( شيء من الصلوات حال
بصفة عامة فتعم بعمومها فيلزم منه صحة كل صلوة اقترانها بالطهور ال جواز كل واحد [واحــد]((( منها
َّ
َّ
ألن الشرط في عموم النكرة
ملصقة بطهور اقتران((( بسائر الشرائط أوًال وأنه باطل وفي كل مما ذكره بحث؛
َّ
ً
َ
فبإن االستثناء بعموم الصفة القصد في النكرة الى الجنسية دون
اتفاقا (((و ّإم ــا على التقدير الثاني

(((

يجب أن يتعلق لكل واحــد واحــد مــن الصلوة واال
جاز بعض الصلوات بال طهور فيكون معنى االثبات
كل واحــد واحــد من الصلوات جائزة حــال اقترانها
َّ
ٌ
بالطهور((( وأنــه باطل لما مر بعينه فاعترض((( عليه
َّ
َ
فبأن عموم
صاحب التلويح ّإما على التقدير األول
َّ
بإن
النكرة بعموم الصفة ليس على اطالقه للقطع
ً
ُ
كرمت رجًال عالما} ال يدل على إكرام كل
مثل قولنا {أ
َ
ً
عالم واالستدالل عليه ّ
حينئذ يكون علة
بأن الوصف
ٍ
َّ
ألن كون الوصف
للحكم فيعم بعمومه غير مفيد؛

الوحدة وصالحية الوصف للعلية ،وال يشتبه عليك
َ
َ
(((1
ّأن المراد بقولنا اال صلوة الجنس ،و ّإن االلصاق
ً
بالطهور علة لحصولها شرعا فيوجد شرط عمومها،
َّ
وأن الحاصل من عموم الجنس هو االستغراق وأيضا
عند وجود القرينة تعم النكرة في االثبات وههنا دل
دليل دال على عمومها فضًال عن القرينة وهو لزوم
ً
جواز بعض الصلوات بال طهور كما عرفت سابقا نعم
َ
يرد على التقدير األول لصاحب التنقيح ّأن النكرة
و إن عمت بعموم الصفة( ((1لكن خصت ههنا بقرنية

((( مــخــتــصــر مــنــتــهــى ال ــس ــؤل واالم ـ ــل ف ــي عــلــمــي األص ــل
والجدل.819 ،
((( في ي :اقترن.

((( في ي :بحسب.
((( في ي :جوار وهو تصحيف.

((( انظر شــرح العضد على مختصر المنتهى األصــولــي ((( ،محذوفة من ي.
.54/3

((( شرح التلويح على التوضيح .54-52/2

((( شرح التلويح على التوضيح 51/2

( ((1في ي :االتصاف

((( في ي :واعترض.

( ((1شرح التلويح على التوضيح .51/2
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ً
ً
ً
المقام [أي]((( بما يقارن سائر الشرائط كما عرفت خطأ يكون مغفورا فــرارا عن نقض((( قاعدتهم وهي
فيما سبق فال يلزم ما ذكــره من البطالن ،ويــرد على صحة العكس المذكور لكن المنقطع خالف األصل
َ
التقدير الثاني له ّأن قوله واال جاز بعض الصلوات بال [ألن األصــل] هو االتصال((( ولقائل أن يقول ال نسلم
طهور في خير((( المنع إذ تعلق االستثناء بالبعض كون المعنى ما ذكره على التقدير المذكور لجواز أن
يدل على جواز بعض الصلوات بطهور  ،والمفهوم منه يــراد في اآليــة الجواز الخارجي ال الشرعي والمعنى
عدم جواز البعض االخر بطهور((( فال يلزم الجواز بال المؤمن من حيث اتصافه باأليمان ال يصدر((( عنه
ً
ً
طهور ال منطوقا وال مفهوما وما ذكره صاحب التلويح القتل العمد أصًال ،ولو وقع القتل لوقع خطأ ،وهذا فن
َ
في بيانه من ّأن عدم اشتراط الطهارة اال في بعض لطيف من البالغة حيث ال يجوز وقوع العمد أصًال،
َّ
بأن ويجوز وقوع الخطأ بحسب الفرض.
الصلوات يدل على الجواز بال طهور((( فمدفوع
َ
ثــم اعــلــم ّأن الــشــافــعــيــة ،وأص ــح ــاب الــمــذهــب
االستثناء المذكور دال على ثبوت الشيء بشرطه،
والمفهوم منه عدم ثبوته بدونه ال عدم االشتراط في المختار مــن الحنفية

(((

أوردوا دليًال على صحة

البعض وبين عــدم االشــتــراط واشــتــراط الــعــدم بون األصــل والعكس معارضة لما ذكــره الخصم ،وذلك
َ
بعيد ثــم ّإن الــعــامــة صــاحــب التنقيح أورد دليًال عــلــى مــا نقله اب ــن الــحــاجــب فــي المختصر على
إلبطال العكس المذكور  ،وقد تفرد به وهو أن معنى
َّ َ ٗ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
قوله تعالى ﵟكان ل ُِمؤم ٍِن أن َيق ُتل ُمؤم ًِنا إِلا خ َطـٔا ۚﵞ
ً
ً
ّ
ﵝالن َِساء  :ﵒﵙﵜ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ،ولو

وجهين :األول :النقل من أئمة العربية أنه كذلك وهو
َّ
المعتمد((( في اثبات مدلوالت االلفاظ .والثاني :أنه
ً ً
لو لم يكن كذلك لم يكن ال اله اال اهلل توحيدا تاما(،((1
َ
والالزم باطل باإلجماع بيان( ((1المالزمة ّأن التوحيد

أفــاد االستثناء من النفي االثبات لكان المعنى اال
َّ
أنــه كان له أن يقتل خطأ ،وهــذا يوجب إذن الشرع انما يتم بإثبات [اإللهية]( ((1هلل تعالى ونفيها عما سواه،
َ
بالقتل خطأ مع ّأن جهة الحرمة فيه ثابتة بناء على
ً
ترك التروي؛ ولهذا يجب فيه الكفارة ولو كان مباحا
((( في ي :نقص.
ً
محضا لما وجبت الكفارة ،ثم قال والشافعية حملوا
((( شرح التلويح على التوضيح .54-53 /2

هذا االستثناء على المنقطع بمعنى لكن إن [ كان] ((( في ي :ال تصدر .

((( في ي :الحثيثة .وهو تصحيف.
((( في ي :معتمد.
((( محذوفة من ي.
((( في ي :حر  .وهو تصحيف.

( ((1مختصر منتهى الــســؤل واالمـ ــل فــي علمي األص ــول
والجدل.817 ،

((( في ي :بظهور وهو تصحيف.

( ((1في ي :بأن.

((( التلويح شرح التوضيح .53/2

( ((1محذوفة من ي.
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َّ
َّ
ً
والغرض أنه ال يفيد اإلثبات و إنما يفيد النفي فقط((( ،في مثل {أ كرم الناس اال زيدا} في حكم المسكوت
َّ
(((
وأجاب عنه المحقق عضد الدين في شرحه له
بأن عنه بل محكوما عليه بعدم إيجاب بال خالف.
الخبر دال على نسبة نفسية لها متعلق هي النسبة

وثانيهما :االستثناء المفرغ؛ ألنه يدل على الحكم

الخارجية فإن اعتبرت داللته على النسبة النفسية في المستثنى عبارة فال يــرد عليه ما أورده العالمة
ً
فاالستثناء سواء كان من االثبات أو من النفي داللة التفتازاني أيضا من أن السكوت عن النفي قد يستلزم
ً
ً
وضعية على أن للمستثنى حكما مخالفا لحكم االثــبــات بحكم االبــاحــة االصلية مثل ال أجالس اال
ً
الصدر  ،وهو عدم الحكم الثابت للصدر وال الحكم رجًال عالما((( وذلك؛ ألن االثبات ههنا منطوق الكالم
بعده و إن اعتبرت داللته على النسبة الخارجية ،كما أشرنا اليه فال حاجة الى اعتبار االباحة االصلية
فاالستثناء إنــمــا يــدل على عــدم الــتــعــرض لحكم
َّ
ً
الصدر  ،والسكوت عنه ال على التعرض بأنه له حكما
ً
مخالفا لحكم الصدر فحينئذ يظهر الفرق بين النفي
َّ
واالثبات من جهة الحكم
بأن السكوت عن االثبات الذهني فال نسلم استلزام السكوت عن االثبات النفي
َّ
يستلزم النفي بالبراءة االصلية والسكوت عن النفي فإن لزوم النفي ليس من السكوت بل بدليل منفصل
اللهم اال أن يريد العالمة التفتازاني بهذين االيرادين
َّ
بيان الحال ال ايراد االعتراض اال أنه بعيد عن مساق
َّ
كالمه نعم يرد على التحقيق المذكور أنه إن أراد اللزوم

ال يستلزم اإلثــبــات لــعــدم المقتضى فهم يحملون وهو البراءة االصلية و إن أراد اللزوم الخارجي ،فالنفي
كالم أهل العربية على نفي الحكم النفسي ،وكلمة الزم للسكوت سـ ً
ـواء كــان من االثبات أو من النفي
التوحيد على عرف الشارع هذا ما ذكره((( وينبغي أن بسبب البراءة االصلية فال يتم الفرق بينهما.
خاتمة في تحقيق كلمة التوحيد :وهو فقه التعرض

يخص من هذا التحقيق أمران:
أحدهما :النسبة االنشائية إذ ال خــارج [لــهــا]

(((

لــه على تمهيد مقدمة نافعة ههنا وفــي مــواضــع ال

فاالستثناء بعده ال يدل على المخالفة في النسبة تحصى((( ولعمري إنها أجــدى((( من تفاريق العصا
الخارجية بل في النفسية فال يرد عليه ما أورده العالمة وهي:
التفتازاني من أن ما ذكره من التحقيق ال يتأتى فيما

َ
ّأن االستثناء من قبيل التخصيص في الثبوت

هو العمدة في مأخذ االحكام أعني اإلنشاء لعدم دون االثــبــات ،و إال لــزم أن ال يكون كلمة التوحيد
ً
داللته على النسبة الخارجية ،فليزم أن ال يكون زيدا
((( شرح العضد على مختصر المنتهى االصولي.51/3 ،

((( شــرح العضد على مختصر المنتهى االصــولــي ومعه ((( المصدر نفسه.51/3 ،
حاشية التفتازاني والجرجاني .50/3
((( .المصدر السابق .50/3
((( محذوفة من ي.

((( في األصــل وفــي ي :ال تخصى وهــو تحريف والصواب
ما أثبته واهلل أعلم.
((( في ي :احدى.

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

431

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
ً
ً
قاطعا للشركة ،وأيضا يلزم أن ال يراد ذمة من قال :له معدولة ويعبر عنها بالمفهوم المحصل كقولك {قرأت
علي عشرة اال ثالثة بإيفاء سبعة ثم أن المستثنى كل يوم اال يوم الجمعة} اذ المعنى ما تركت((( القراءة،
نوعان؛ ألنه إما نصب على االستثناء أو معرب على
البدلية حسب الــعــوامــل الــنــوع األول كــقــولــك{ :ما
ً
جاءني القوم اال زيــدا} أو {جــاءنــي القوم اال زيــدا}،
ً
ً
و {ما جاءني أحدا اال زيدا} ،واالصل فيه كما مر غير
مرة تقديم اإلخــراج على االسناد لئال يلزم التناقض

ولقلة هذا االعتبار قل ورود هذا النوع بعد االثبات
َ
ً
ثم ّإن المستثنى ال بد ،وأن يكون في هذا النوع جزئيا
ً
للمستثنى منه ال جزءا له لئال يلزم التناقض؛ وذلك؛
ً
ً
ألن الحكم على الكل نفيا واثباتا يسري الى الجزء،
ً
فالحكم على الجزء بخالف حكمه يكون تناقضا؛

فيوجد بطريق العبارة الحكم على الباقي فقط ،ولما ولهذا قدموا فيه اإلخــراج على االسناد كما حققناه
كان المراد التخصيص في الثبوت يلزم من اإلخراج فيما سبق بما ال مزيد عليه ،وهذا بخالف الكلي فانه
نفي شمول الحكم أمــا النفي أو االثبات ويلزم من ال يعم في االثبات فال يصح االستثناء منه إذ ال يدخل
األول في الباقي االثبات ،ومن الثاني النفي لئال يلزم فيه المستثنى مثًال ال يصح أن يقال {جاءني أحد
ارتفاع النقيضين ،وهذا هو المراد بثبوت الحكم في اال زيــدا} وفي النفي يعم فيصح االستثناء حينئذ،
ً
المستثنى إشــارة كما هو المذهب المختار وأيضا وال يلزم التناقض؛ ألن العموم بحسب االستغراق ال
َ
توافقه((( كالم أهل العربية من ّأن االستثناء من النفي يستلزم دخول كل فرد في الحكم كما في االستغراق
اثبات ،وبالعكس والنوع الثاني كقولك :ما جاءني [العرفي]((( فالنوع األول :يقع فيه المستثنى منه كال
ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
أحــد اال زي ــدا ،ولما كــان النفي أمــرا عــارضــا للنسبة نفيا واثباتا وكليا نفيا فقط ،والنوع الثاني :ال يقع فيه
ً
ً
ً
اإليجابية لم يلزم من انتقاض النفي ب ـــ{إال} بطالن المستثنى منه اال كليا منفيا ال مثبتا أصــًا ،وبهذا
النسبة اإليجابية؛ ألن زوال العارض ال يستلزم زوال يعلم [أن]((( توهم التناقض ،واخــتــاف االئــمــة في
المعروض بخالف النسبة السلبية إذ ال يبقي النسبة دفعه إنما هو في النوع األول ،ثم أن الغرض األصلي
أصًال بعد نقضها بـ{إال} ،ولما بقيت النسبة اإليجابية في النوع الثاني هو االثبات؛ ؛ألن مناط الحكم فيه
بعد نقض((( النفي بـ{إال} أمكن أعمالها فيما بعدها هــو مــا بعد {اال} ويــكــون الــغــرض مــن تقديم النفي
فيكون بدًال عما قبلها فيحصل حكمان متنافيان تأ كيده ،ولهذا قال صاحب الهداية كما نقلناه عنه
عــبــارة ،ولتوقف هــذا اإلعــمــال على تقدير((( النفي فيما سبق أن االستثناء من النفي اثبات على وجه
ال يقع هذا النوع اال بعد النفي اللهم اال أن يعتبر موجبة
((( في ي :يوافقه.

((( في ي :تركب .وهو تصحيف.

((( في ي :بعض .وهو تصحيف.

((( محذوفة من ي.

((( في ي :تقدم.

((( محذوفة من ي.
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ُ
التأ كيد((( ولإلشارة الى هذا ربما يحذفون المستثنى ينتقض تصور الحصر كما توهم وأجيب عنه بأجوبة
ً َ
ً
منه في النوع الثاني لفظا ويقدرونه معنى ليمكن واهية مذكورة في علم المعاني وظهر أيضا ّأن المفيد
َّ
ً
استثناء مفرغا ،ولما كان االثبات للقصر من النوع الثاني إنما هو االستثناء من النفي
اإلخــراج ويسمى
في النوع الثاني على وجه التأ كيد الذي يسميه أهل دون االستثناء من االثبات لعدم صحة االستثناء
المعاني بالقصر عينوه إلفادة القصر دون النوع األول فيه ،ولهذا لم يعدوا االستثناء من االثبات من طرق
َ
وتفصيله أن التخصيص ّإمــا في االثــبــات ويسمى القصر  ،وأمــا ما ذكــره الفاضل الشريف في تعليقاته
َ
ً
تخصيصا بالذكر وال ينافي ذلــك وقــوع االشــتــراك ،على شرحه للمفتاح((( من ّأن السر في ذلك هو عدم
َ
و ّإمــا في الثبوت؛ وذلــك ينافي وقــوع االشــتــراك فأن حسن اعتبار خطأ المخاطب في اعتقاد العكس
ً
لم ينضم الــى الثاني عــدم امكان االشــتــراك يسمى أو الشركة ،أو التردد فيها فيما إذا كان المستثنى جزءا
ً
ً
حصرا كقولك {زيد هو قائم} إذ الحصر هو إحاطة من المستثنى منه بخالف ما إذا كان جزئيا للمستثنى
محل الحكم بحسب الثبوت وال يلزم منه امتناع منه إذ يحسن فيه االعتبار المذكور بشهادة الذوق
التجاوز عنه إذ النفي الــازم للحكم المذكور ليس السليم فغير مستقيم؛ الن السبب فــي ذلــك كما
ً
تصريح ،فيمكن حمل كــام العاقل على السهو أو عرفت هو عدم امكان القصر في النوع األول مطلقا
النسيان أو المبالغة ،و إن انضم إليه ما ذكر يسمى
ً
قصرا كقولك زيد قائم ال غيره؛ وذلك ألن بعد اعتبار
عدم القيام في الغير يمتنع تجاوز القيام اليه للزوم
اجتماع النقيضين ،وال يحمل كــام العاقل عليه

وعدم صحة االستثناء في االستثناء من االثبات من
النوع الثاني ،ولو كان السبب ما ذكره َ
لح ُس َن القصر
ً
فيما إذا كان المستثنى جزئيا في النوع األول كقولك:
ً
{ما جاءني أحد اال زيــدا} بالنصب على االستثناء،

وال يخفى أن اعتبار عدم الحكم في غير محل الحكم وليس كذلك لعدم االثبات على وجه التأ كيد فيه
إنما هو في النوع الثاني دون األول؛ وذلك ألن الحكم كما ظهر لك من التفاصيل السابقة إذا عرفت هذه
المنافي في النوع األول على المذهب المختار إنما المقدمة فاعلم أن اإلله في قولنا{ :ال إله اال اهلل} يطلق
لزم من إشارة التخصيص فامكان االشتراك ال يندفع على المعبود بالحق ،وال يعم المعبود بالباطل ،واال لزم
بالتخصيص فكذا بما يالزمه و إنما يندفع به وقوع الكذب لكثرة المعبودات الباطلة وللزوم أن ال يتعين
َ
ً
االشتراك ال غير  ،وبهذا ظهر ّأن الحصر غير القصر حينئذ كــون المستثنى معبودا بالحق تعالى عن
ً َ
َّ
ً
وأن حصر طرق القصر [ من النوع الثاني]((( في أربعة ال ذلك علوا كبيرا ،و ّإن اهلل علم للفرد الخاص الموجود
المعبود بالحق الصانع للعالم وليس باسم الجنس
((( الهداية شرح بداية المبتدي .356/3
((( زيادة في ي.

((( لم أجد هذا الكالم في شرح المفتاح للشريف الجرجاني.
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ُ
المعبود بالحق ،واال لــزم استثناء الشيء من نفسه نفي اإلمكان يستفاد من أدلة أخر  ،وبأن المخاطب
وأنــه باطل ،ثم إن المستثنى المذكور بدل من اسم بــهــذه الكلمة الــمــشــركــون الــقــائــلــون بــاالشــتــراك في
ُ
{ال} على المحل اذ لو أبدل عن لفظه لزم أن يعمل الموجودية دون اإلمكان؛ ألنهم و إن بالغوا في انكار
فيه معنى النفي مع انــه قد انتقض ب ـــ{إال} ،والــازم التوحيد لكنهم لم يقولوا باالشتراك في اإلمكان بدون
َّ
ألن {ال} هذه من الوجود ،واعترض عليه بأنهم و إن لم يدعوا اإلمكان،
من اإلبــدال على المحل هو الرفع؛
َّ
ولما كثر حذف خبرها عند لكن الرد بنفي اإلمكان أبلغ لما فيه من سلوك طريقة
دواخل المبتدأ والخبر ،
َّ
القرينة حذف الخبر ههنا؛ ألن نفي الجنس يتبادر البرهان ،وأنــه فن لطيف من البالغة ،وأجيب عنه
منه نفي الوجود إذا لم يصرف عنه صارف وأي مقام بأن الطريقة((( المذكورة((( ال يهتدي اليها اال البلغاء
يقتضي نفي الوجود من مقام التوحيد فالتقدير ال أله((( والخطاب ههنا عام لهم ولغيرهم.
َ
ً
(((
استثناء
ثم ّإن الكلمة المذكورة ال يجوز أن يكون
موجود اال اهلل موجود ،واعترض عليه االمام الرازي
َّ
ً
ً
بأن المقدر في هذه الكلمة إن كان الموجود لم يلزم مفرغا واقعا موقع الخبر إذ المعنى حينئذ ال يسند
عدم امكان إله غيره ،و إن كان الممكن لم يلزم منه الى جميع اآللهة اال اهلل فيلزم أن يكون جميع االلهة
َّ
َّ
ً
بأن هو اهلل ،وأنه قول فاسد قطعا ،وفي التلويح يلزم نفي
وجود ذات اهلل تعالى ،بل إمكانه((( وأجيب عنه
ٌ
التوحيد هو اثبات الوجود هلل تعالى ،ونفيه عن غيره مغايرة اهلل عن كل إله ،وأنه باطل والمآل واحد؛ ألن
ال اثبات االمكان له تعالى ،ونفيه عن غيره ،و إنما اتــحــاده بجميع االلهة يستلزم نفي مغايرته لها(((،
ولم يرد بذلك أن {إال} هذه بمعنى {غير } حتى يرد
َ
عليه أن يقال ّأن {اال} في االستثناء المفرغ ال يكون
((( في ي :االله .وهو تصحيف.
ً
((( هــو محمد بــن عمر بــن الحسين بــن الحسن بــن علي بمعنى غير  ،وال يرد عليه أيضا النقض بال آله غيرك،
َ
َّ
ـإن الظاهر ّإن كًال من غيرك وســواك
التيمي البكري ،الملقب فخر الــديــن ،المعروف بابن وال آلــه ســواك ،فـ

الخطيب ،الفقيه الشافعي ،فريد عصره ونسيج وحده ،خبر {ال} على أنك تعلم أن غيرك وسواك يحتمل أن
فاق أهل زمانه في علم الكالم والمعقوالت وعلم األوائل،

ولــد سنة 544ه ـــ ،مــن مؤلفاته :مفاتيح الغيب و لوامع

يكونا صفتين السم {ال} على المحل أو بدالن منه،

البينات في شرح أسماء اهلل تعالى والصفات ،و معالم والخبر محذوف أي موجود أو في الوجود ،وقد يقال
أصول الدين و محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من نفي وجود اآللهة ليس بمعنى نفي وجود ذواتهم أي ما

العلماء والحكماء والمتكلمين ،و المسائل الخمسون يسمونه آلهة بل بمعنى نفي كونهم آلهة ،وهذا المعنى

في أصول الكالم ،و اآليــات البينات وغيرها توفي سنة
 606هـ .انظر وفيات االعيان  ،248/4االعالم .313/6

((( في ي :الطريق.

((( لم أعثر على كــام ال ــرازي في كتبه ولكن وجدته في ((( في ي :المدكور  .وهو تصحيف.
كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع .124/2

((( التلويح شرح التوضيح .99/1
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َّ
يحصل من نفي كــون المعبود بحق غير اهلل ؛ ألنــه غيرهم من الكاملين ،ومعنى التقدير كــون اعتبار
يفيد حصر المعبودية بحق في اهلل تعالى ،وال يخفى الخطأ والصواب بحسب الغرض والتقدير  ،أو لكون
ً
عليك أن الغرض األصلي من التوحيد نفي شريك المخاطب الحقيقي مقدرا((( هناك ،فالقصر في هذه
الباري من كل وجه سواء كان من جهة الوجود أو ما الصورة لمجرد التأ كيد في االثبات من غير قصد الى
َ
َ
يتفرع عليه من المعبودية والصانعية ،ونحوها ،ولما رد الخطأ ثم ّإن المخاطب بهذه الكلمة ّأما المنكر
ً
كان نفي الوجود مستلزما لنفي الغير من غير عكس لــوجــود جنس اإللــه كالدهرية أو المنكر للتوحيد
صار نفي الوجود أبلغ في التوحيد وبهذا التفصيل كالمعاندين من المشركين أو المتردد فيه كالمتردد
َ
ً
عرفت ّأن هذه الكلمة ،و إن لم يكن مفرغا؛ لكنه من منهم من مقلديهم أو المقر بالتوحيد كالمسلم ،و إذا
َ
قبيل النوع الثاني لما عرفت من ّأن المستثنى منه خوطب بها النوع األول نزل منزلة المنكر للتوحيد
ً
بدل من اسم {ال} على المحل فيفيد اثبات الوجود فقط؛ لكون االنكار للجنس خارجا عن قضية العقل،
ً
هلل تعالى على وجــه التأ كيد فيفيد القصر كما هو ولما كــان أدنــى مــراتــب هــذا التنزيل جعله مــتــرددا
مقتضى النوع الثاني ،وهذا [ما]((( صرح به صاحب يعتبر في حقه قصر التعيين ،واذا تكلم هو بها يحكم
َ
الهداية من ّأن االستثناء من النفي اثبات على وجه بإسالمه؛ الن اإلقرار بالتوحيد يستلزم اإلقرار بالجنس،
التأ كيد ،كما في كلمة الشهادة((( كما نقلناه عنه و إن لم يثبت العكس ،و إذا خوطب بها النوع الثاني
فيما سبق ،فال يكون التوحيد حينئذ حاصًال من يراد [يراد]((( قصر اإلفراد إلصراره((( على اإلشراك((( إذا
إشــارة الكلمة المذكورة كما اختاره بعض العلماء ،تكلم هو بها يحكم بإسالمه((( لكون التوحيد بطريق
ً
َ َ
وال بطريق الضرورة ،كما ذهب إليه بعضهم ،وال بعرف القصر نافيا الحتمال الشرِكة ،و إذا خوطب بها النوع
َ
الشارع كما ادعاه البعض ،ثم ّأن القصر على ما عرف الثالث يراد قصر التعيين لتردده في اإلشراك((( ،واذا
َ
فــي علم المعاني ّإم ــا تحقيقي؛ وذلــك عند قصد تكلم هو بها يحكم بإسالمه أيضا لما مر بعينه.
َّ
الرد الى خطأ المخاطب أو تقديري؛ وذلك إذا كان
وأما قصر القلب في هذه الكلمة فغير واقع إذ لم
المخاطب ممن يمتنع فيه الخطأ كما إذا قلت {إياك يوجد نوع أقر بوجود إله غير اهلل تعالى ونفي وجوده
َّ
ـإن المخاطب ههنا هو اهلل
نعبد و إيــاك نستعين} فـ
تعالى أو ممن هو مصون عن الخطأ كما في األنبياء ((( في ي :مقدار  .وهو تصحيف.
عليهم السالم أو ممن ال يتوقع منهم الخطأ كما في ((( زيادة في ي.

((( في ي :الضراره ،وهو تصحيف.

((( في ي :االشتراك.
((( زيادة في ي.

((( في ي :باسالمه يحكم.

((( الهداية شرح بداية المبتدي .356/3

((( في ي :االشتراك.
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ً
ً
ً
تعالى عن ذلك علوا كبيرا ،و إذا خوطب بها النوع خيرا وال تسأل عن الخبر
الرابع يراد به القصر التقديري لما عرفت ،واذا تكلم

(((

اللهم زين ظواهرنا بخدمتك ،وبواطننا بمعرفتك،

هو بها يحصل به تأ كيد االيمان فقط؛ لصونه عن وأرواحــنــا بمشاهدتك ،وأســرارنــا بمعاينتك ،وأذقنا
الزوال ،وليصل بركته الى القلب ،وينشرح ويتفسح حالوة االيمان ،وبرد اليقين ومتعنا بالتوبة واإلخالص
َّ
وينعكس أنواره الى الجوارح فيعبد اهلل كأنه يراه كما كل وقت وحين ،واحشرنا على محبتك ورضائك يوم
هو مرتبة االحسان التالي لإليمان ثم يصعد ببركته

(((

الدين ،وشرفنا بالنظر الى وجهك الكريم يوم ال ينفع

بقلب سليم إنــك أنت
تلك الكلمة الطيبة الــى اهلل تعالى ،ثم يشرق من مــال وال بنون اال من أتــى اهلل
ٍ

جناب قدسه أنوار اإلخالص واليقين الى أن يترقى الجواد الكريم والرؤوف الرحيم.
الى حالة حكاها حارثة عن نفسه حين قال له رسول
اهلل  كيف أصبحت يا حارثة حيث قال حارثة
ً
أصبحت مؤمنا حقا ،فقال النبي  {لكل حق
حقيقة فما حقيقة إيمانك قــال أظــمــات نهاري،
ً
وأســهــرت ليلي فكأني أنظر الــى عــرش ربــي ب ــارزا،
ُ
وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون والى أهل النار

***

يتعاوون فيها ،فقال النبي  أصبت فالزم}(((،
وعند ذلك ينكشف له بحر عظيم ال ساحل له ،وال
يكشف عنها العبارة غير اإلشارة ،وعن هذه الحالة
عبر من قــال :وكان ما كان مما لست أذكــره فظن
((( في ي :بركته.
((( لم أجــده بهذا اللفظ في كتب الحديث ولكن وجدته
بغير هذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني ،302/3
ومسند البزار  .333/13وهذا الحديث منكر وال يحتج
به ،ففي اسناده يوسف بن عطية ،فقد نقل العقيلي في
كتابه الضعفاء عن البخاري انه منكر الحديث ثم قال
العقيلي :ليس لهذا الحديث اسناد يثبت .وقال الهيثمي
في مجمع الــزوائــد :رواه البزار  ،وفيه يوسف بن عطية ال
يحتج به .انظر الضعفاء الكبير  ،للعقيلي  .455/4ومجمع
الزوائد ،للهيثمي.57/1 ،

((( البيت البن المعتز في ديوانه.247 ،
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المصادر والمراجع

 .7بغية الــوعــاة في طبقات اللغويين والنحاة،
عبد الرحمن بن أبــي بكر  ،جــال الدين السيوطي
(المتوفى911 :هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،

 .1ارتــشــاف الــضــرب مــن لــســان الــعــرب ،تحقيق المكتبة العصرية  -لبنان  /صيدا ،دون تاريخ.
 .8تاج التراجم ،أبو الفداء زين الدين أبو العدل
وشرح ودراسة :رجب عثمان محمد ،أبو حيان محمد
ُ ُ
بن يوسف بن علي أثير الدين األندلسي (المتوفى :قــاســم بــن قطلوبغا الحنفي (الــمــتــوفــى879 :ه ـــ)،
 745هـ) - .القاهرة  :مكتبة الخانجي ،الطبعة :األولى ،تحقيق :محمد خير رمــضــان يوسف دمشق  :دار
 1418هـ  1998 -م.
 .2االستثناء عند االصوليين ،الدكتور أ كــرم بن

القلم ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ 1992-م.
 .9التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،عالء

محمد بــن حسين اوزيــقــان ،دار الــمــعــراج الدولية الــديــن أب ــو الــحــســن عــلــي بــن ســلــيــمــان ال ــم ــرداوي
للنشر  ،الطبعة الثانية 1418هـ1998-م.

الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى885 :هـــ)،

 .3أص ــول الــبــزدوي  -كنز الــوصــول الــى معرفة تحقيق :د .عبد الرحمن الجبرين ،د .عوض القرني،
األصــول ،علي بن محمد البزدوي الحنفي ،مطبعة د .أحمد السراح ،مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض،
جاويد بريس  -كراتشي ،بدون تاريخ.
 .4أصول السرخسي ،أبو بكر محمد بن أحمد بن

الطبعة :األولى1421 ،هـ 2000 -م.
 .10التقرير والتحبير  ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين

أبي سهل السرخسي (ت  ٤٨٣هـ) ،حقق اصوله :أبو محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج
الوفا األفغاني (رئيس اللجنة العلمية إلحياء المعارف ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى879 :هـ) ،دار
النعمانية) ،عنيت بنشره احياء المعارف النعمانية الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م.
بحيدر آبــاد بالهند ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،الطبعة االولى1414 ،هـ1993 -م.

 .10توجيه اللمع ،أحمد بن حسين بن الخباز ،
تحقيق أ .د .فــايــز زكــي محمد دي ــاب ،دار السالم

 .5األعـ ــام ،خير الــديــن بــن محمود بــن محمد للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،مصر  ،الطبعة
بــن علي بــن ف ــارس ،الــزركــلــي الدمشقي (المتوفى :الثانية1428هـ2007-م.
1396هـ ـــ) ،دار العلم للماليين ،بــيــروت  -لبنان،
الطبعة :الخامسة عشر  2002 ،م.

 .11الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،عبد
القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي ،أبــو محمد،

 .6االيضاح في شرح المفصل ،أبو عمرو عثمان محيي الدين الحنفي (المتوفى775 :هـــ) - .حيدر
بن الحاجب المتوفى 646هـ ،تحقيق د .موسى بناي اباد ،الهند  :مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،
العليلي ،مطبعة العاني ،بغداد ،دون طبعة وال تاريخ .الطبعة االولى1332 ،هـ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
 .12الــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،أبو الطبعة األولى  1416هـ  1996 -مـ.
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر

 .14شــرح الرضي على الكافية البــن الحاجب، ،

العسقالني (المتوفى852 :هـــ) تحقيق :محمد عبد رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي
المعيد ضــان ،مجلس دائــرة المعارف العثمانية  686 -هـ ،تحقيق وتصحيح وتعليق :أ .د .يوسف حسن
صيدر اباد /الهند ،الطبعة :الثانية1392 ،هـ1972 /م .عمر  ،جامعة قار يونس  -ليبيا 1975 - 1395 ،م.
 .13ديــوان ابــن المعتز  ،أبــو العباس عبد اهلل بن

 .15شــرح المقدمة الكافية فــي علم االع ــراب،

محمد المعتز بــاهلل بــن المتوكل بــن المعتصم بن جمال الدين عمرو عثمان بن الحاجب ،تحقيق
الرشيد العباسي ،المتوفى سنة  296هــ ،دار صادر  ،جــمــال عبد العاطي مخيمر أحــمــد: ،مكتبة نــزار
بيروت ،دون طبعة وال تاريخ.

مصطفى الــبــاز  ،مكة المكرمة -الــريــاض ،الطبعة

 .10ديوان المتنبي ،أحمد بن حسين الجعفي أبو االولى 1418هـ1997-م.
الطيب .لمتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر  ،بيروت،
1403هـ1983-م.

 .16شــرح قطر الــنــدى وبــل الــصــدى ،أبــو محمد
عبد اهلل جمال الدين بن هشام ،المتوفى سنة 761

 .11شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،عبد هـــ ،دار الكتب العلمية ،بــيــروت-لــبــنــان ،الطبعة
اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ،ابن الرابعة1425 ،هـ2004-م.
عقيل( ،المتوفى 769 :هـــ) ،تحقيق :محمد محيي

 .17شرح مختصر المنتهى األصولي لإلمام أبي

الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاهرة ،دار مصر عــمــرو عثمان ابــن الــحــاجــب المالكي (المتوفى
للطباعة ،سعيد ج ــودة الــســحــار وشــركــاه ،الطبعة 646ه ـ ـ ـــ) ،عــضــد ال ــدي ــن عــبــد الــرحــمــن اإليــجــي
العشرون  1400هـ  1980 -م.

(الــمــتــوفــى 756 :ه ـــ) ،وعــلــى المختصر والــشــرح،

 .12شرح التصريح على التوضيح أو التصريح حاشية سعد الدين التفتازاني (المتوفى 791 :هـ)،
بمضمون التوضيح في النحو  ،خالد بن عبد اهلل بن وحاشية السيد الشريف الجرجاني (المتوفى816 :
بن محمد بن أبي بكر الجرجاوي االزهــري المتوفى هـ) . ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل
سنة 905ه ـــ ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان - ،بيروت  -لبنان  :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
الطبعة االولى 1421هـ2000-م.
 .13شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح

األولى 1424 ،هـ  2004 -م.
 .18الــشــقــائــق الــنــعــمــانــيــة ف ــي عــلــمــاء الــدولــة

ف ــي أصـ ــول الــفــقــه ،ســعــد ال ــدي ــن مــســعــود ب ــن عمر العثمانية ،أحمد بن مصطفى بن خليل ،أبو الخير ،
ْ ُ
التفتازاني الشافعي (المتوفى793 :هـ) ،تحقيق :زكريا عصام الدين طاشك ْبري َز َاد ْه (المتوفى968 :هـ)- .
عميرات - .بيروت  -لبنان  :دار الكتب العلمية ، ،بيروت  :دار الكتاب العربي1395 ،هـ1975-م.
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 .19الضعفاء الكبير  ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن

 .25الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،جار

موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى322 :هـ) ،اهلل ،أبو القاسم محمود بن عمر  ،الزمخشري (المتوفى:
تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي ،دار المكتبة 538هـ) ،تحقيق تعليق ودراسة الشيخ عادل احمد
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولى1404 ،هـ 1984 -م.

عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،مكتبة

 .20طبقات الحنفية ،عــاء الدين علي بن أمر العبيكان ،الرياض ،الطبعة االولى1418 ،هـ1998-م.
اهلل الحميدي المعروف بابن الحنائي وقنالي زاده

 .26كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،

المتوفي سنة979هـ ،تحقيق هالل محي السرحان ،مصطفى بــن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني
مــطــبــعــة دي ـ ــوان ال ــوق ــف الــســنــي ،ب ــغ ــداد ،الطبعة الــمــشــهــور بــاســم حــاجــي خليفة أو الــحــاج خليفة
االولى1426هـ2005 -م.

(المتوفى1067 :هـ) ،مكتبة المثنى  -بغداد1941 ،م.
 .27الــلــمــحــة فــي ش ــرح الــمــلــحــة ،مــحــمــد بن

 .21الطبقات السنية فــي تــراجــم الحنفية ،تقي
الــديــن بــن عــبــد الــقــادر التميمي ال ـ ـ ّـد ّ
اري الــغـ ّـز ّي حسن بــن سباع بــن ابــي بكر الــجــذامــي ،أبــو عبد
ّ
ّ
الحنفي المتوفي سنة 1005ه ـــ ( 1010هـ) ،اهلل ،شمس الدين المعروف بابن الصائغ المتوفى
المصري
تحقيق :د .عبد الفتاح محمد الحلو  ،دار الرفاعي ،سنة 720هـ ،تحقيق ابراهيم بن سالم الصاعدي،
دون طبعة وال تاريخ.

عــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي بــالــجــامــعــة اإلســامــيــة،

 .22العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم( مطبوع الــمــديــنــة الــمــنــورة ،المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،
بذيل الشقائق النعمانية) ،طاشكبري زاده المتوفى الطبعة األولى1424 ،هـ2004-م.
سنة968هـ - .بيروت -لبنان  :دار الكتاب العربي،
1395هـ19975-م.

 .28اللمع في العربية ،الو الفتح عثمان بن جني
الموصلي المتوفى سنة 392هـ ،تحقيق فائز فارس،

 .23فصول البدائع في أصول الشرائع ،محمد بن دار الكتب الثقافية ،الكويت ،بدون طبعة وال تاريخ.
َ
 .29مجمع الــزوائــد ومنبع الــفــوائــد ،أبــو الحسن
حمزة بن محمد ،شمس الدين الفناري (أو الف َنري)
الرومي (المتوفى834 :ه ـــ) .تحقيق محمد حسين نــور الدين علي بن أبــي بكر بن سليمان الهيثمي
محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت (المتوفى807 :هـ) ،تحقيق :حسام الدين القدسي،
 لبنان ،الطبعة :األولى 2006 ،م  1427 -هـ. .24فهرس الشامل للتراث العربي المخطوط:

مكتبة القدسي ،القاهرة 1414 ،هـ1994 ،م.
 .30مختصر منتهى السؤل واالمل في علم األصول

علوم القران ( مخطوطات التفسير وعلومه) ،مجمع والــجــدل ،االم ــام جــمــال الــديــن ابــي عــمــرو عثمان
الــمــلــكــي لــبــحــوث الــحــضــارة االســامــيــة (مــؤســســة بــن عمر بــن ابــي بكر الــمــعــروف بـــ(ابــن الحاجب)
أل البيت) - .عمان  :المجمع الملكي1989 ،م.

الــمــتــوفــى646هـــ ،دراس ــة وتحقيق وتعليق د .نذير
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ م .د .محمد جاسم محمد راضي
حمادو  ،الشركة الجزائرية اللبنانية -دار ابن حزم ،راغــب بــن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى:
الجزائر  ،بيروت لبنان ،الطبعة االولى 1247ه2006-م.

1408هـ) ،مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث

 .31مسند البزار (البحر الزخار ) ،أبو بكر أحمد العربي بيروت ،دون طبعة وال تاريخ.
بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المعروف بالبزار

 .38مــفــتــاح الــســعــادة ومــصــبــاح الــســيــادة في

(المتوفى292 :ه ـــ) ،تحقيق :محفوظ الرحمن زين موضوعات العلوم ،أحمد بن مصطفى بن خليل،
ْ ُ
اهلل ،وعادل بن سعد ،وصبري عبد الخالق الشافعي ،أبو الخير  ،عصام الدين طاشك ْبري َز َاد ْه (المتوفى:
مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة 968 :ه ـــ) ،دار الكتب العلمية ،بــيــروت -لبنان،
األولى1988 ،م ،الى 2009م.
 .32معاني النحو  ،د .فاضل صالح السامرائي،

الطبعة :األولى  1405هـ  1985-م
 .39مفتاح العلوم ،يوسف بن أبي بكر بن محمد

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبــو يعقوب
األولى1420 ،هـ2000-م.

(المتوفى626 :هـ ـــ) ،ضبطه وكتب هوامشه وعلق

 .33مــعــجــم ال ــب ــدع ،رائـ ــد بــن صــبــري بــن أبــي عليه :نعيم زرزور  ،بــيــروت  -لبنان  :دار الكتب
َّ ْ َ َّ
التوزيع ،الطبعة :األولى ،العلمية ،الطبعة :الثانية 1407 ،هـ  1987 -م.
علفة ،دار العاصمة ِللنشرِ و
 .40ف ــوات ــح الــرحــمــوت بــشــرح ســلــم الــثــبــوت،
 1417هـ 1996 -م.
 .34المعجم الجامع في المصطلحات االيوبية للعالمة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد
والــمــمــلــوكــيــة والــعــثــمــانــيــة ذات االص ـ ــول الــعــربــيــة الــســهــالــوي االن ــص ــاري الــلــكــنــوي ،الــمــتــوفــى سنة
والفارسية والتركية ،د .حسان حــاق و د .عباس 1225هـــ ،ضبطه وصححه عبد اهلل محمود محمد
صباغ - .بيروت -لبنان  :دار العلم للماليين ،الطبعة عمر  ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،الطبعة
االولى1999 ،م.
 .35المعجم الكبير  ،سليمان بن أحمد بن أيوب،

االولى 1423هـ2002-م.
 .41الهداية شرح بداية المبتدي ،برهان الدين

أبــو القاسم الطبراني (المتوفى360 :ه ـــ) .تحقيق :ابي الحسن علي بن ابي بكر المرغياني المتوفي
حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تميمة593 ،ه ـ ـــ ،كــراتــشــي -بــاكــســتــان  :مكتبة الــبــشــرى،
الطبعة الثانية ،القاهرة ،دون تاريخ.
 .36معجم المصطلحات وااللقاب التاريخية،

1432هـ2011 -م.
 .42هــديــة الــعــارفــيــن أس ــم ــاء الــمــؤلــفــيــن وآثـ ــار

مصطفى عبد الكريم الخطيب ،بــيــروت -لبنان  :المصنفين ،إســمــاعــيــل بــن محمد أمــيــن بــن مير
مؤسسة الرسالة ،الطبعة االولى1416 ،هـ1996-م.

سليم الباباني البغدادي (المتوفى1399 :هـ) ،وكالة

 .37معجم المؤلفين ،عمر بن رضــا بن محمد المعارف الجليلة فــي مطبعتها البهية استانبول
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رسالة (اإلستقصاء في مباحث اإلستثناء) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1951م ،أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء التراث
العربي بيروت  -لبنان.
 .43همع الهوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر  ،جالل
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