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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alameed.alkafeel.net

التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو  البحوث.. 
الكفيل  جممع   /  احلسني /حي  املقدسة  /كربالء  العراق 

الثقايف.









كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

لقد ُعني النحويون االوائل بوضع القواعد الكلية والفرعية لعلم النحو عناية 
فائقة كام اعتنى املفرسون هبذه القواعد وراحوا  خيضعون توجيه كثري من الدالالت 
النحوية تبعا للقواعد التي وصفها اخواهنم النحاة ، ثم ان االصوليني درجوا عىل 

استنباط القواعد التي ختص علم االصول وربطوها ربطا منطقيا بقواعد النحو.

وقد درس كثري من الباحثني يف ميدان اللغة والنحو هذه القواعد ونبهوا عىل 
القواسم املشرتكة بني علم النحو وعلم االصول وعلم التفسري عىل سبيل املثال.

القواعد  تلك  بني  اجلامعية ولعل من  الرسائل  و  الدراسات  بذلك  ووضعت 
قاعدة املسكوت عنه، فقد أوىل األصوليون و املفرسون هذه القاعدة عناية جيدة، 
الكريمة،  القرآنية  اآليات  الدالالت يف  يتناولون تفسري بعض  إليها وهم  وأشاروا 

وما يبتني عىل تلك الدالالت من أحكام رشعية.

وكانوا يطلقون عليها تعبريات خمتلفة فتارة يسموهنا )املسكوت عنه( وأخرى 
)غري املنطوق به( أو )املحذوف( أو )املرتوك( كام سيتضح يف هذا البحث.
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Abstract

The first-graded grammarians erect themselves to erect uni-
versal and specific rules to grammar the expounders pay much 
heed to such rules and explain most of the grammatical semantics 
meaning in the light of these rules. Most of researchers study such 
rules and determine the mutual points between syntax, linguistics 
and pragmatics. There are many studies and theses compiling such 
these rules and the Nontackled inclusive; the traditionalists focus 
upon such a rule and mention while they explicate some allusions 
in Quranic Ayats and whatever religious consequences there should 
be; they call such a rule with different shades of terms; nontackled, 
the omitted or the left and so forth. The paper is to manifest such 
points of differences.
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متهيد

املوافقة  بمفهوم  عندهم  يعرف  فيام  الظاهرة  هذه  بحثوا  قد  األصوليني  إن 
واملخالفة الذي سيشري إىل معنامها هذا البحث أيضا، )وإن معرفة حكم املسكوت 
عنه من املنطوق به ال وجه ملنعه وكان جاريا بني أصحاب رسول اهلل  ومل ينكره 
أحد من املسلمني()1(. وكانت عناية النحويني واملفرسين واضحة يف هذه القاعدة 

لكنها بدرجة أقل من إخواهنم األصوليني. 

لقد تناول هذا البحث معنى هذه القاعدة لغة واصطالحًا وأثرها يف استنباط 
إىل  استنادا  اآليات  وتأويل  النحوية  األحكام  يف  أثرها  عن  فضال  الرشعي  احلكم 
والتأثري  التأثر  إىل حقيقة  للوصول  البحث حماولة  العلامء يف ذلك، وإن هذا  أقوال 
البحث  وسيقوم  اآلخر.  من  أحدمها  انفكاك  وعدم  والنحو  األصول  علمي  بني 
وبيان  القاعدة  هذه  إلثراء  واملفرسين  والنحويني  األصوليني  بأقوال  باالستعانة 

أمهيتها يف الدرس النحوي واألصويل عىل حد سواء واهلل من وراء القصد.

تعريف املسكوت عنه 

املسكوت: اسم مفعول من سكت سكتا و سكوتا صمت)2(.

واألصل فيه أنه يدخل يف ضمن ما يعرف باحلذف والتقدير فانه يمكن حذف 
بعض اجلملة إذا دل عليه دليل، وقد يرصح بذلك او ال يرصح فمن األول ما جاء 
ِمَن  َذَرَأ  ِمِّا   ِ ِلهّ ﴿َوَجَعُلوْا  تعاىل  قوله  للسمرقندي وهو يفرس  العلوم  بحر  تفسري  يف 
َكآئَِنا﴾)3( فذلك قوله تعاىل  ِ بَِزْعِمِهْم َوَهَذا لرُِشَ ْرِث َواأَلْنَعاِم َنِصيبًا َفَقاُلوْا َهَذا ِلهّ اْلَ
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ِ ِمِّا َذَرَأ﴾ يعني مما خلق من احلرث و األنعام. ﴿َنِصيبًا﴾ يعني جعلوا هلل  ﴿َوَجَعُلوْا ِلهّ
نصيبا ولرشكائهم نصيبا فاقترص عىل املذكور الن يف الكالم دليال عىل املسكوت عنه 
َكآئَِنا﴾  لرُِشَ ﴿َوَهَذا  بَِزْعِمِهْم﴾ يقول بقوهلم ومل يأمرهم اهلل بذلك   ِ ِلهّ َهَذا  ﴿َفَقاُلوْا 
كائِِهْم﴾ يعني ألصنامهم ﴿َفال َيِصُل إَِل الِ﴾ يقول ال  يعني لألصنام ﴿َفام كاَن لرُِشَ
كائِِهْم﴾ يقول يوضع  يضعون يشء يف نصيب اهلل و ﴿َوما كاَن لِ َفُهَو َيِصُل إِل ُشَ

يف نصيبهم)4(.

أسبابه 

يرى األصوليون واملفرسون أن للمسكوت عنه أسبابا و دوافع تتعلق باللفظ 
أو املعنى، قال الزخمرشي: »ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به«)5(.

ويقال أيضا: »الصمت عند اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل 
تنطق، و أتم ما تكون بيانا إذا مل تبن«)6( فانام يسكت عن اليشء لرضب من االجياز 
َس  َأسَّ ﴿َأَفَمْن  قال:  اليشء لوضوحه  قد يسكت عن  »أنه  النسفي  واملبالغة. وذكر 
َس ُبْنَياَنُه  ْن َأسَّ ِ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأم مَّ ُبْنَياَنُه﴾ وضع أساس ما يبنيه ﴿َعَل َتْقَوى ِمَن الهّ
َعَلَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر﴾؟ هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت عنه لوضوحه، واملعنى 
أفمن أسس بنيان دينه عىل قاعدة حمكمة وهي تقوى اهلل ورضوانه خري أم من أسسه 
عىل قاعدة هي أضعف القواعد وهي الباطل و النفاق الذي مثله بشفا جرف هار يف 
قلة الثبات واالستمساك، وضع شفا اجلرف يف مقابلة التقوى ألنه جعل جمازًا عام 

ينايف التقوى«)7(.

وقد يذكر القرآن الكريم حكام ويكون احلكم املقابل له مسكوتا عنه لعدم عناية 
يثبت  اْلَفائُِزوَن﴾  ُهُم  ِة  نَّ اجْلَ ﴿َأْصَحاُب  تعاىل:  قال  كام  معروفا  لكونه  أو  به  التعبري 
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مصريهم ويدع مصري أصحاب النار مسكوتا عنه معروفا و كأنه ضائع ال يعنى به 
التعبري)8(.

وأرجع بعض املفرسين أسباب املسكوت عنه إىل حكمة اهلل وتيسريه عىل العباد 
قال: »ولقد جعل اهلل هذا الدين يرسا ال عرسا فبني ما هنى عنه بيانا واضحا، كام بني 
ما أمر به بيانا واضحا وسكت عن أشياء مل يبني فيها بيانًا ال عن نسيان ولكن عن 
حكمة و تيسري وهنى عن السؤال عام سكت عنه لئال ينتهي السؤال إىل التشديد«)9(.

فانه يرى »أنه ليس من املقبول رشعا ان حيرم أحد ما سكت اهلل عنه وال أن ينهى 
أو يأمر بام مل يبينه تعاىل، أما إذا ظهر مقصود الرشع يف املسكوت عنه واملنطوق به 

استوى الكل يف االعتبار«)10(.

معنى املفهوم 

بحث األصوليون هذه القاعدة يف ما يعرف عندهم باملفهوم، واملفهوم يقسم 
عىل قسمني مفهوم موافقة و مفهوم خمالفة و يسمى دليل اخلطاب، ترى ما معنى 

املوافقة؟ وماذا أرادوا باملخالفة؟

للحكم يف  موافق  عنه  املسكوت  احلكم  أن  يدل عىل  ما  باختصار هو  املوافقة 
املنطوق به من جهة األوىل وهذا كتخصيص الرب تعاىل يف سياق األمر برب الوالدين 

عىل النهي عن التأفيف فانه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف)11(.

املنطوق،  حلكم  واملوافق  عنه  املسكوت  املعنى  هو  املوافقة  مفهوم  إن  وقيل 
وهو نوعان: األول: فحوى اخلطاب وهو ما كان املعنى املسكوت عنه فيه أوىل من 
املنطوق به. والنوع الثاين: حلن اخلطاب وهو ما كان املعنى املسكوت عنه فيه مساويا 

للمنطوق به)12(.
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وقد فصل الشنقيطي يف مفهوم املوافقة قال: اعلم أن االجتهاد بإحلاق املسكوت 
عنه باملنطوق به قسامن: األول: اإلحلاق بنفي الفارق، ويسمى عند الشافعي القياس 
يف معنى األصل وهو بعينه مفهوم املوافقة ويسمى أيضا القياس اجليل. والثاين: من 
نوعي األحلاق هو القياس املعروف هبذا االسم يف اصطالح أهل األصول اما القسم 
األول الذي هو االحلاق بنفي الفارق فال حيتاج فيه إىل وصف جامع عن األصل و 

النوع وهو العلة.

بل يقال فيه مل يوجد بني هذا املنطوق به وهذا املسكوت عنه فرق فيه يؤثر يف 
يكون  أن  إما  عنه  املسكوت  ألن  أربعة،  وأقسامه  احلكم.  يف  مثله  فهو  البتة  احلكم 
مساويا للمنطوق به يف احلكم أو أوىل به منه، ويف كل منهام إما أن يكون نفي الفارق 

بينهام مقطوعا به أو مظنونا.

األول منها: أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به مع القطع بنفي 
﴾ فالرضب املسكوت عنه أوىل باحلكم الذي  اَم ُأفٍّ ُ الفارق كقوله تعاىل: ﴿َفاَل َتُقل هلَّ
﴿َوَأْشِهُدوا  الفارق و كقوله:  بنفي  القطع  به مع  املنطوق  التأفيف  التحريم من  هو 
نُكْم﴾)13( فشهادة أربعة عدول املسكوت عنها أوىل باحلكم وهو القبول  َذَوْي َعْدٍل مِّ

من املنطوق به وهو شهادة العدلني مع القطع بنفي الفارق.

والثاين منها: أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به أيضا إال ان 
  هنيه  ومثاله  لليقني،  مزامحا  قويا  ظنا  مظنونا  بل  قطعيا  ليس  بينهام  الفارق  نفي 
عن التضحية بالعوراء فالتضحية بالعمياء املسكوت عنها أوىل باحلكم وهو املنع من 
التضحية بالعوراء املنطوق هبا إال أن نفي الفارق بينهام ليس قطعيا بل مظنونا ظنا 
قويا الن علة النهي عن التضحية بالعوراء كوهنا ناقصة ذاتا وثمنا وقيمة وهذا هو 

الظاهر وعليه فالعمياء انقص منها ذاتًا وقيمة.
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وهناك احتامل آخر هو الذي منع من القطع بنفي الفارق وهو احتامل أن تكون 
علة النهي عن التضحية بالعوراء، إن العور مظنة اهلزال، ألن العوراء ناقصة البرص، 
وناقصة البرص تكون ناقصة الرعي ألهنا ال ترى إال ما يقابل عينًا واحدة و نقص 
الرعي مظنة اهلزال، وعىل هذا الوجه فالعمياء ليست كالعوراء ألن العمياء خيتار هلا 

أحسن العلف فيكون ذلك مظنة لسمنها.

القطع  مع  احلكم  يف  به  للمنطوق  مساويا  عنه  املسكوت  يكون  أن  الثالث: 
ُبُطوِنِْم  َيْأُكُلوَن يِف  اَم  إِنَّ ُظْلاًم  اْلَيَتاَمى  َأْمَواَل  َيْأُكُلوَن  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  بنفي الفارق كقوله: 
َنارًا﴾)14(. فإحراق أموال اليتامى واغراقها املسكوت عنه مساٍو لألكل املنطوق به 

يف احلكم الذي هو التحريم والوعيد بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق.

الرابع منها: أن يكون املسكوت عنه مساويًا للمنطوق به يف احلكم أيضًا إال أن 
نفي الفارق بينهام مظنون ظنًا قويًا مزامحًا لليقني ومثاله احلديث: »من أعتق رشكا له 

يف عبد«)15(.

فان املسكوت عنه هو عتق بعض العبد يف احلكم الذي هو رساية العتق املبينة 
يف احلديث إال أن نفي الفارق بينهام مظنون ظنًا قويًا ألن الذكورة و اإلنوثة بالنسبة 
إىل العتق وصفان طرديان ال يناط هبام حكم من أحكام العتق)16(. ويتضح فحوى 

ُلَثاِن ِمَّا َتَرَك﴾)17(.  اخلطاب جليًا يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َفإِن َكاَنَتا اْثَنَتْيِ َفَلُهاَم الثُّ

فإذا رصح تعاىل بأن لألختني الثلثني، علم أن البنتني كذلك من باب أوىل، و 
أكثر العلامء عىل أن فحوى اخلطاب أعني مفهوم املوافقة الذي املسكوت فيه أوىل 
للشافعي  خالفا  القياس،  قبيل  من  ال  اللفظ  داللة  قبيل  من  املنطوق  من  باحلكم 
وقوم. كام علم يف األصول فاهلل تبارك وتعاىل ملا بني أن لألختني الثلثني أفهم بذلك 
أن البنتني كذلك من باب أوىل. وكذلك ملا رصح أنه ملا زاد عىل االثنني من البنات 
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الثلثان فقط، ومل يذكر حكم ما زاد عىل االثنني من األخوات، أفهم أيضًا من باب 
ال  أنه  علم  للبنات  يعط  مل  ملا  النه  الثلثني  غري  األخوات  من  زاد  ملا  ليس  أنه  أوىل 
تستحقه األخوات فاملسكوت عنه يف األمرين أوىل باحلكم من املنطوق به وهو دليل 

عىل أنه أخذه منه )18(.

به  للمنطوق  واملخالف  اللفظ  من  املستفاد  املعنى  فهو  املخالفة  مفهوم  وأما 
ويسمى دليل اخلطاب)19(، أي أن املسكوت عنه خمالف للمخصص بالذكر كقوله 
زكاة  ال  املعلوفة  بان  يشعر  التخصيص  هذا  الزكاة()20(  الغنم  سائمة  )يف   :
 فيها)21(. وهو أقسام: مفهوم الصفة مثل )يف الغنم السائمة الزكاة( ومفهوم الرشط
الغاية  ومفهوم   )22(﴾ َلُهنَّ َحْ َيَضْعَن  َحتَّى  َعَلْيِهنَّ  َفَأنِفُقوا  ٍل  َحْ ُأوَلِت  ُكنَّ  ﴿َوإِن 
ُه﴾)23( ومفهوم إنام مثل »ال إله إال اهلل« ومفهوم العدد  َى َتنِكَح َزْوجًا َغرْيَ مثل ﴿َحتَّ
العامل زيد.  املبتدأ مثل  َجْلَدًة﴾)24( ومفهوم حرص  َثاَمنَِي  ﴿َفاْجِلُدوُهْم  اخلاص مثل 
ورشط مفهوم املخالفة عند قائله، أال يظهر أن املسكوت عنه أوىل وال مساٍو كمفهوم 

املوافقة وال خرج خمرج األعم األغلب)25(.

الكم الرشعي للمسكوت عنه 

اختلفوا يف املسكوت عنه وأثره يف استنباط احلكم الرشعي فقيل: »إن املسكوت 
عنه معفو عنه فال جيوز حتريمه وال إجيابه بإحلاقه باملنطوق به«)26( وقيل إن »إحلاق 
املسكوت عنه باملنطوق به بنفي الفارق بينهام ال يكاد ينكره إال مكابر وهو نوع من 
القياس اجليل ويسميه الشافعي  )القياس يف معنى األصل( وأكثر أهل األصول 
ال يطلقون عليه اسم القياس مع أنه إحلاق املسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق 
اَم  ُ َتُقل هلَّ ﴿َفاَل  بينهام أعني الفرق املؤثر يف احلكم ومن أمثله هذا النوع قوله تعاىل: 
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﴾)27( فال يشك عاقل يف أن النهي عن التأفيف املنطوق به يدل عىل النهي عن  ُأفٍّ
الرضب املسكوت عنه«)28(.

ألفاظ مرادفة للمسكوت عنه

ذكرنا أن املسكوت عنه يقع يف دائرة احلذف أو التقدير الذي يبحثه النحويون 
أو البالغيون أو املفرسون عىل أن ذلك ليس أمرا مطلقا وإنام يوجد فرق دقيق بني 
فقد  دائاًم  للمحذوف  رديفًا  ليس  عنه  املسكوت  فان  العلامء،  عليه  نبه  املصطلحني 

يطلقون عىل املسكوت عنه ألفاظًا ال يراد هبا احلذف كاملرتوك وغري املنطوق به.

َتْعَلُموَن  ْو  لَّ َلَقَسٌم  ُه  ﴿َوإِنَّ تعاىل:  قوله  تفسري  يف  السعود  أيب  تفسري  يف  جاء 
َعِظيٌم﴾)29(: »وجواب لو مرتوك أريد به نفي علمهم، أو حمذوف ثقة بظهوره أي 
لعظمتموه أو لعملتم بموجبه«)30( فقد فّرق بني املحذوف و املرتوك تفريقًا يتعلق 

بتقدير املعنى املسكوت عنه.

ومن األلفاظ الدالة عىل املسكوت عنه عىل سبيل املثال:

1( املرتوك 

القاعدة  النحويني واملفرسين للتعبري عن هذه  جرى هذا املصطلح عىل ألسنة 
كثريا واهنم استعملوا املرتوك بمعنى املسكوت عنه واهنام مرتادفان، قال الزخمرشي 
اٌب َحِكيٌم﴾)31(: »وجواب  ُتُه َوَأنَّ اَل َتوَّ يف قوله تعاىل: ﴿َوَلْو ل َفْضُل الِ َعَلْيُكْم َوَرْحَ
لوال مرتوك وتركه دال عىل أمر عظيم ال يكتنه، ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق 
َسُبُه  اٍب بِِقيَعٍة َيْ ْم َكَسَ َأْعاَمهُلُ ِذيَن َكَفُروا  به«)32(، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالَّ

ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه َلْ َيِْدُه َشْيئًا﴾)33(. الظَّ



302

قال أبو حيان قال ابن عطية: »يف الكالم مرتوك كثري يدل عليه الظاهر، تقديره 
وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعًا ﴿َحتَّى إِذا جاَءُه َلْ َيِْدُه َشْيئًا﴾ وحيتمل 
يف  املثل  متام  ويكون  )أعامهلم(  قوله  عليه  يدل  الذي  العمل  عىل  يعود  أن  الضمري 
قوله )ماء( ويستغني الكالم عن مرتوك عىل هذا التأويل لكن يكون يف املثل إجياز 

واقتضاب لوضوح املعنى املراد به«)34(.

َعُلوُه يِف  َيْ ُعوْا َأن  َوَأْجَ بِِه  َذَهُبوْا  ﴿َفَلامَّ  ومنه أيضًا ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: 
َئنَُّهم بَِأْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم َل َيْشُعُروَن﴾)35( قال أبو جعفر:  بِّ َوَأْوَحْيَنا إَِلْيِه َلُتَنبِّ َغَياَبِة اجْلُ
»يف الكالم مرتوك حذف ذكره اكتفاًء بام ظهر عام ترك وهو فأرسله معهم«)36( وقد 
يرصحون بأن يف الكالم مرتوكًا لداللة ما قبله عليه كام يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل َيا اْبَن ُأمَّ 
َل َتْأُخْذ بِِلْحَيتِي َوَل بَِرْأِس﴾)37(، ويف هذا الكالم مرتوك ترك ذكره استغناء بداللة 
الكالم عليه وهو ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه جيره إليه، فقال هارون: 
﴿َيا اْبَن ُأمَّ َل َتْأُخْذ بِِلْحَيتِي َوَل بَِرْأِس﴾)38(، ومنه قوله تعاىل: ﴿َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم 
َ﴾)39(، قال الزجاج جواب الرشط هاهنا مرتوك و املعنى إن  يبِّ ن رَّ َنٍة مِّ إِن ُكنُت َعَل َبيِّ

كنت عىل بينة من ريب أتبع الضالل فرتك اجلواب لعلم املخاطبني باملعنى)40(.

ِذيَن  وقد خيتلفون يف تقدير املعنى املرتوك كام هو وارد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوالَّ
بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشًا﴾)41(، قال بعض  ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيرَتَ ُيَتَوفَّ
بأهنن  أزواجهم  اإلخبار عن  والقصد  الذين )مرتوك(  اخلرب عن  الكوفيني:  النحاة 
يرتبصن، ومذهب نحاة البرصة أن خرب )الذين( مرتتب باملعنى وذلك إنام الكالم 
يرتبصن  منكم  يتوفون  الذين  وأزواج  قدرته  أزواجهم وإن شئت  يرتبصن  تقديره 
املتقرر  هلا  املالك  املعنى  هذا  عىل  مرتتب  وإعراهبا  االجياز  غاية  يف  العبارة  فجاءت 

فيها. وحكى املهدي عن سيبويه أن املعنى: »وفيام يتىل عليكم الذين يتوفون«)42(.
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وكذا اختلف النحويون يف تقدير املعنى املرتوك وهو جواب إذا يف قوله تعاىل: 
َما  َوَأْلَقْت   * ْت  ُمدَّ ْرُض  اأْلَ َوإَِذا   * ْت  َوُحقَّ ا  َ لَِربِّ َوَأِذَنْت   * ْت  انَشقَّ اَمء  السَّ ﴿إَِذا 
َكْدحًا  َربَِّك  إَِل  َكاِدٌح  إِنََّك  اإْلِنَساُن  ا  َ َأيُّ َيا  ْت *  َوُحقَّ ا  َ لَِربِّ َوَأِذَنْت  ْت *  لَّ َوَتَ ِفيَها 
ا اإْلِنَساُن  َ َفُماَلِقيِه﴾)43(، فقيل جوابه مرتوك ألن املعنى مفهوم وقيل جوابه ﴿َيا َأيُّ
إِنََّك َكاِدٌح إَِل َربَِّك َكْدحًا َفُماَلِقيِه﴾، وجمازه: إذا السامء انشقت لقي كل كادح ما 
َربَِّك  إَِل  إِنََّك َكاِدٌح  اإْلِنَساُن  ا  َ َأيُّ ﴿َيا  عمله، قال املربد: فيه تقديم وتأخري تقديره: 
ْت﴾، وقيل جوابه وأذنت وحينئذ تكون الواو  اَمء انَشقَّ َكْدحًا َفُماَلِقيِه﴾ ، ﴿إَِذا السَّ

زائدة)44(.

وهو  عطية  ابن  بذلك  رصح  كام  واإلجياز  البالغة  يف  زيادة  املعنى  يرتك  وقد 
 ِ الهّ َبآَياِت  َوُكْفِرِهم  يَثاَقُهْم  مِّ َنْقِضِهم  ﴿باَِم  تعاىل:  قوله  والتفسري  بالرشح  يتناول 
وحذف  فبنقضهم  التقدير  مؤكدة  زائدة  »ما  قال:   .)45(﴾ َحقًّ بَِغرْيِ  اأَلْنبَِياَء  َوَقْتِلِهُم 
وأذللناهم  لعناهم  تقديره  السامع  ذهن  مع  مرتوك  منهم  بليغ  الكالم  هذا  جواب 
ثم أهنم قد جيمعون بني مصطلحي  املوافني منهم اخللود يف جهنم«)46(  وحتام عىل 

املرتوك و املحذوف للتعبري عن املعنى املسكوت عنه يف النص.

اء﴾)47(  َّ َوالرضَّ اء  َّ الرسَّ يِف  ُينِفُقوَن  ِذيَن  تعاىل: ﴿الَّ قوله  تفسري  اآللويس يف  قال 
قال ومفعول )ينفقون( حمذوف ليتناول كل ما يصلح لإلنفاق املحمود أو املرتوك 

بالكلية كام يف قوهلم فالن يعطي ويمنع)48(.

2( غري املنطوق به

ويرد تعبري غري املنطوق به رديفًا للمسكوت عنه من باب التالعب باأللفاظ 
وتنويعها وهذا معروف مشهور يف العربية كقوهلم يف حذف اسم كان قال الزخمرشي 
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َيُكوُن  َفَسْوَف  ْبُتْم  َكذَّ َفَقْد  ُدَعاُؤُكْم  َلْوَل  َريبِّ  بُِكْم  َيْعَبُأ  َما  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  مفرسًا 
لَِزامًا﴾)49(: وقرئ )لزاما( بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت.والوجه أن ترك 
اسم كان غري منطوق به بعد أن علم أنه مما توعد به ألجل اإلهبام وتناول ما ال يكتنه 

الوصف واهلل أعلم بالصواب)50(.

املسكوت عنه يف املادة النحوية

ورد مصطلح املسكوت عنه يف مصنفات النحويني وهم يطلقونه حني يتحدثون 
عن جواب الرشط املحذوف أو اخلرب املحذوف، كام يشريون إليه وهم يقدرون عود 

بعض الضامئر ويف تأويل بعض املنصوبات أو املجرورات وغري ذلك.

وسيقف هذا البحث عىل بعض من تلك األحكام واملوضوعات النحوية التي 
ورد فيها هذا املصطلح ومنها: 

عود الضمري: 

عود لغة من عاد إليه يعود عودًة وعودًا: رجع ويف املثل )العود أمحد( وقد عاد 
له بعد ما كان أعرض عنه، واملعاد: املصري واملرجع و عاوده باملسألة أي سأله مرة 
هو  الضامر  واملال  اخلاطر  داخل  الرس  وهو  اإلخفاء  هو  واإلضامر  أخرى)51(.  بعد 
إذا سرتته وأخفيته، وقيل سمي  الغائب، وسمي ضمريا ألنه من أضمرت اليشء 

بذلك لكثرة استتاره. والضمري فعيل بمعنى مفعول)52(. 

او غائب  أو خماطب كانت  املتكلم كأنا،  ما دل عىل   وأما يف االصطالح فهو 
كهو)53( »واألصل من وضع الضامئر هو االختصار إذ إنه األصل الذي وضعت من 
أجله«)54(. قال السهييل: »إذا تقدم يف الكالم اسم ظاهر ثم أعيد ذكره، فإذا أضمره 
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يف نفسه أي أخفاه ودل املخاطب عليه بلفظه مصطلح عليها، سميت تلك اللفظة 
اساًم مضمرًا، ألهنا عبارة عن االسم الذي أضمره استغناًء عن لفظه الظاهر«)55(.

 وقد يعود الضمري يف الكالم عىل معنى ظاهر واضح أو عىل معنى غري مذكور 
املرتوك، وإنام يسكت عنه  أو  باملسكوت عنه  النحويني  املفرسين و  عرب عنه بعض 
ألغراض ذكرنا بعضا منها يف صدر هذا البحث ومن أمثلة عود الضمري، ما أورده 
الستحضاره  عنه  املسكوت  الصاحب  عىل  الضمري  يعود  »وقد  قال:  الزركيش، 
باملذكور وعدم صالحيته له كقوله: ﴿إِنَّا َجَعْلَنا يِف َأْعَناِقِهْم َأْغاَلًل َفِهَي إَِل اأَلْذَقاِن 
ْقَمُحوَن﴾ فأعاد الضمري لأليدي ألهنا تصاحب األعناق يف األغالل وأغنى  َفُهم مُّ

ذكر األغالل عن ذكرها«.

ِكَتاٍب  يِف  إِلَّ  ُعُمِرِه  ِمْن  ُينَقُص  َوَل  ٍر  َعمَّ مُّ ِمن  ُر  ُيَعمَّ ﴿َوَما  تعاىل:  قوله  ومثله 
َيِسرٌي﴾)56( أي من عمر غري املعمر فأعيد الضمري عىل غري املعمر   ِ َذلَِك َعَل الَّ إِنَّ 
ألن ذكر املعمر يدل عليه لتقابلهام فكان يصاحب االستحضار الذهني. وقد يعود 
الضمري عىل بعض ما تقدم له كقوله تعاىل ﴿َفإِن ُكنَّ نَِساء﴾)57( بعد قوله ﴿ُيوِصيُكُم 
عىل  عائد  فانه   )59(﴾ ِهنَّ بَِردِّ َأَحقُّ  ﴿َوُبُعوَلُتُهنَّ  تعاىل:  وقوله  َأْوَلِدُكْم﴾)58(  يِف   ُ الهّ

املطلقات مع أن هذا خاص بالرجعى.

ِ﴾)60( فان الفضة بعض املذكور فأغنى ذكرها  ا يِف َسبِيِل الهّ وقوله ﴿َوَل ُينِفُقوَنَ
عن ذكر اجلميع حتى كأنه قال والذين يكنزون أصناف ما يكنز. وقوله: ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا 
ائِيَل﴾)61(.  وقد  َبنِي إِْسَ َقائِِه َوَجَعْلَناُه ُهًدى لِّ ن لِّ ُموَسى اْلِكَتاَب َفاَل َتُكن يِف ِمْرَيٍة مِّ
يتقدم لفظ مثنى  اْثَنَتْيِ﴾)62( ومل  َكاَنَتا  ﴿َفإِن  الكاللة  آية  املعنى كقوله يف  يعود عىل 

يعود عليه الضمري)63(.
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حذف املظهر املسكوت عنه

واملظهر يقابل املضمر يف اللغة واألصل فيه أن ال حيذف من الكالم وإذا جاز 
حذفه فينبغي أن يكون قرينة أو دليل يدل عىل ذلك املحذوف وقد وردت يف القرآن 
ْ َيْسَتِطْع َفإِْطَعاُم ِستَِّي  آيات سكت فيها عن املظهر لقرينة أو ال كقوله تعاىل: ﴿َفَمن لَّ
إنام  املقصود  أن  إىل  منهم  مصريًا  مسكينًا  ستني  طعام  إطعام  به  املراد  ِمْسِكينًا﴾)64( 
هو دفع احلاجة وال فرق يف ذلك بني دفع حاجة ستني مسكينا ودفع حاجة مسكني 
له من  فعل البد  )فإطعام(  قوله:  أيضًا وذلك ألن  بعيد  يومًا وهو  واحد يف ستني 
إليه. وقوله )ستني مسكينًا( صالح أن يكون مفعول االطعام وهو  مفعول يتعدى 
بان يكون هو مفعول  به مع ظهوره والطعام أن يكون صاحلًا  مما يمكن االستغناء 
املفعول  وإظهار  املظهر  حذف  فتقدير  عنه  ومسكوت  ظاهر  غري  أنه  إال  االطعام 

املسكوت عنه بعيد يف اللغة والواجب عكسه)65(.

دخول الواو عل لو وحذف الرشط املسكوت عنه

ويسمى  الرشط  وجواب  الرشط  جزأين:  من  تتكون  الرشط  مجلة  أن  معلوم 
اجلزاء والبد هلذه اجلملة من هذين اجلزأين، عىل أنه قد حيذف أحدمها للداللة عليه 
أو قد حيذف ويكون حذفه غري معروف وهو املعرب به باملسكوت عنه، ومن أمثلة 
األْرِض  ْلُء  مِّ َأَحِدِهم  ِمْن  ُيْقَبَل  ﴿َفَلن  تعاىل:  تفسري قوله  ما ذكر يف  حذف الرشط 

َذَهبًا َوَلِو اْفَتَدى بِِه﴾)66(.

للرشط  املصاحبة  الواو  هذه  إن  االنتصاف:  يف  املنري  ابن  قال  األلويس:  قال 
تستدعي رشطا آخر تعطف عليه الرشط املقرتنة به رضورة والعادة يف مثل ذلك أن 
يكون املنطوق به منبها عىل املسكوت عنه بطريق األوىل مثاله قولك: )أكرم زيدا ولو 
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أساء( فهذه الواو عطفت املذكور عىل املحذوف تقديره )أكرم زيدا لو أحسن ولو 
أساء( إال أنك نبهت بإجياب إكرامه وإن أساء، عىل أن إكرامه إن أحسن بطريق أوىل، 
فإن معناه - واهلل  َأنُفِسُكْم﴾)67(  َعَل  َوَلْو   ِ ِلهّ ُشَهَداء  بِاْلِقْسِط  اِمَي  َقوَّ ﴿ُكوُنوْا  ومنه 
تعاىل أعلم - لو كان احلق عىل غريكم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعرس عليهم 
فأوجبه تنبيها عىل أن ما كان أسهل أوىل بالوجوب، وملا كانت هذه اآلية خمالفه هلذا 
النمط من االستعامل الن قوله سبحانه ﴿َوَلِو اْفَتَدى بِِه﴾ يقتيض رشطا آخر حمذوفا 

يكون هذا املذكور منبها عليه بطريق األوىل.

افتدائهم بملء األرض ذهبا هي أجدر احلاالت  واحلالة املذكورة أعني حالة 
بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أوىل بالقبول منها خاض املفرسون 
بتأويلها)68( وقيل إن هذه الواو عاطفة. وقيل يف دخول الواو يف قوله ﴿َوَلِو اْفَتَدى 

بِِه﴾ قوالن قال قوم: هي زائدة أجاز ذلك الفراء واملعنى ﴿َوَلِو اْفَتَدى بِِه﴾. 

قال الزجاج: وهذا غلط ألن الكالم جيب محله عىل فائدة إذا أمكن وال حيمل 
قوله  أن  وذلك  اإلمجال  بعد  القبول  نفي  لتفصيل  دخلت  أهنا  والثاين:  الزيادة  عىل 
أتى  ثم  بالنفي  القبول  قد عم وجوه  َذَهبًا﴾  األْرِض  ْلُء  مِّ َأَحِدِهم  ِمْن  ُيْقَبَل  ﴿َفَلن 
بالتفصيل، لئال يتطرق عليهم سوء التأويل، ولو قيل بغري واو مل يكن قد عم النفي 

وجوه القبول، فقد دخلت الواو هلذه الفائدة من نفي التفصيل بعد اجلملة)69(.

وقيل إن هذه الواو عاطفة عطفت هبا عىل مضمر مقدر فان قوله تعاىل: ﴿َوَلِو 
اْفَتَدى بِِه﴾  معطوف عىل املضمر، أي فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا لو 
تقرب به يف الدنيا، ولو افتدى به من العذاب يف اآلخرة، أو حممول عىل املعنى كأنه 
أن  قيل وحيتمل  بملء األرض ذهبا،  افتدى  فدية ولو  يقبل من أحدهم  فلن  قيل: 
يكون املراد، فلن يقبل من أحدهم إنفاقه يف سبيل اهلل بملء األرض ذهبا، ولو كان 
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عىل وجه االفتداء من عذاب اآلخرة من دون توقع ثواب آخر)70(. وعد بعضهم هذه 
الواو واو احلال واجلملة بعدها يف حمل نصب قال ابن عاشور: »وقوله: ﴿َوَلِو اْفَتَدى 
بِِه﴾ مجلة يف موقع احلال، والواو واو احلال، أي ال يقبل منهم ولو يف حال فرض 
هذا  ومثل  عليه،  قبله  ما  لداللة  جوابه  وحذف  للرشط  )لو(  وحرف  به،  االفتداء 
االستعامل شائع يف كالم العرب ولكثرته قال كثري من النحاة: إن لو وإن الرشطيتني 
يف مثله جمردتان عن معنى الرشط ال يقصد هبام إال املبالغة، ولقبوهلام بالوصلتني: أي 
أهنام ملجرد الوصل والربط يف مقام التأكيد، وترددوا أيضا يف إعراب اجلملة الواقعة 
يف هذا املوقع، ويف املقرتنة هبا واملحققون عىل أهنا واو احلال واليه مال الزخمرشي، 

وابن جني، واملرزوقي«)71(.

وأورد أبو حيان قراءة ابن أيب عبلة التي استحسنها وهي باطراح الواو من لو 
قال: ﴿َوَلِو اْفَتَدى بِِه﴾ قرأ ابن أيب عبلة: ﴿َوَلِو اْفَتَدى بِِه﴾ دون الواو، ولو هنا هي 
بمعنى إن الرشطية ال )لو( التي هي ملا سيقع لوقوع غريه الن لو هنا معلقة باملستقبل 

وهو فلن يقبل وتلك معلقة باملايض.

فأما قراءة ابن أيب عبلة فإنه جعل االفتداء رشطا يف عدم القبول فلم يتعمم نفي 
وجود القبول، وأما قراءة اجلمهور بالواو، فقيل: الواو زائدة، وهو ضعيف ويكون 
املعنى إذ ذاك معنى قراءة ابن أيب عبلة)72(. وعىل هذه القراءة يكون الكالم صحيحًا 

ومل يكن هنالك مسكوت عنه كام ذكر ذلك ابو جعفر الطربي يف تفسريه)73(.

حذف جواب لول املسكوت عنه 

إذا أريد بـ )لوال ولوما( املالزمة فهام حرفا امتناع لوجود ألهنام يقتضيان امتناع 
جواهبام لوجود تاليهام نحو »لوال أنتم لكنا مؤمنني«)74(، ونقول »لوما زيد ألكرمتك« 



309

اللفظ وأما  إما مايض  املبتدأ، وخربه الزم احلذف غالبا، وجواهبام  ويلزمان حينئذ 
مايض املعنى نحو: »لوال زيد مل آتك« ثم مايض اللفظ إن كان مثبتا فاألكثر اقرتانه 
بـ  واملنفي  ْيَطاَن﴾)75(،  الشَّ َبْعُتُم  َلتَّ ُتُه  َوَرْحَ َعَلْيُكْم   ِ الهّ َفْضُل  ﴿َوَلْوَل  نحو  بالالم 
ْن َأَحٍد()76( )77(.  ُتُه َما َزَكا ِمنُكم مِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَ  ِ )ما( عكسه نحو: )َوَلْواَل َفْضُل اهللَّ
وجواهبام املحذوف قد يكون مسكوتًا عنه كام عرب عن ذلك الزخمرشي ومجاعة وهو 
اٌب َحِكيٌم﴾)78(. قال:  َ َتوَّ ُتُه َوَأنَّ الَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَ يفرس قوله تعاىل: ﴿َوَلْوَل َفْضُل الَّ
ورب  يكتنه  ال  عظيم  أمر  عىل  دال  وتركه  مرتوك  لوال  وجواب  التفضل  »الفضل 

مسكوت عنه أبلغ من منطوق به«)79(.

ما  مسألة  إزاء  والصمت  الرشط  جواب  لنا  يتضح  فيها  القرائن  وبمالحظة 
البالغة، ويثري يف خميلة املرء تصورات عديدة هلا. وكل تصور  يكتشف عن أمهيتها 
منها له مفهوم جديد، فمنها قد يكون جواب الرشط لوال فضل اهلل عليكم ورمحته 
عليكم، لكشف عن أعاملكم وفضحكم أو لوال فضل اهلل ورمحته عليكم لعاقبكم 
فورًا وأهلككم. أو لوال هذا الفضل ملا وضع اهلل سبحانه وتعاىل مثل هذه األحكام 
الدقيقة من أجل تربيتكم ويف الواقع فان حذف جواب الرشط يثري يف فكر القارئ 

كل هذه األمور)80(.

التهويل قيل:   وذكر املفرسون سببًا آخر حلذف جواب الرشط يف اآلية وهو 
قيل  كأنه  حرصه  عن  العبارة  بضيق  واإلشعار  لتهويله  حمذوف  لوال  »وجواب 
التوبة حكيم يف مجيع  ولوال تفضله تعاىل عليكم ورمحته وأنه تعاىل مبالغ يف قبول 
أفعاله وأحكامه إىل مجلتها ما رشع لكم من حكم اللعان لكان ما كان مما ال حييط 
به نطاق البيان ومن مجلته أنه تعاىل لو مل يرشع ذلك لوجب عىل الزوج حد القذف 
مع أن الظاهر صدقه ألنه أعرف بحال زوجته وأنه ال يفرتي عليها الشرتاكهام يف 
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الفضاحة«)81(. وقيل إنه مرتوك للتعظيم)82(، وقيل إنام حذف للعلم به)83(، وقيل إنه 
مرتوك )اكتفاء بمعرفة السامع املراد منه()84(. فاألقوال خمتلفة يف حذف جواب لوال 
يف اآلية الكريمة فمنهم من قدره بمعنى معني ومنهم من جعله من املسكوت عنه 

وهو الصحيح.

ما يثبت للمستثنى من حكم بالنسبة للمستثنى منه

اختلفوا يف داللة ما يثبت للمستثنى بالنسبة للمستثنى منه من وصف وحكم 
الفقهاء واللغويني وهو يرشح قوله تعاىل:  ابن عاشور هذا اخلالف بني  وقد بسط 
ِمَن  َوَكاَن  َواْسَتْكَبَ  َأَبى  إِْبِليَس  إِلَّ  َفَسَجُدوْا  آلَدَم  اْسُجُدوْا  لِْلَماَلئَِكِة  ُقْلَنا  ﴿َوإِْذ 
اْلَكاِفِريَن﴾)85(. وقد كانت هذه اآلية ونظائرها مثار اختالف بني علامء أصول الفقه 
أم  مثبتا  الكالم  كان  سواء  للمستثنى  يثبت  حكم  من  األستثناء  داللة  تقتضيه  فيام 
منفيا، ويظهر ذلك جليا يف كلمة الشهادة )ال إله إال اهلل( فإنه لوال إفادة االستثناء أن 
املستثنى يثبت له نقيض ما حكم به للمستثنى منه لكانت كلمة الشهادة غري مفيدة 

سوى نفي اإلهلية عام عدا اهلل فتكون إفادهتا الوحدانية هلل بااللتزام.

به  ما حكم  نقيض  للمستثنى  يثبت  منفي  االستثناء من كالم  أبو حنيفة  وقال 
نقيض  له  يثبت  املستثنى  أن  إال  يفيد  مثبت ال  منه، واالستثناء من كالم  للمستثنى 
احلكم ال نقيض املحكوم به، فاملستثنى بمنزلة املسكوت عن وصفه، فعند اجلمهور 
املستثنى خمرج من الوصف املحكوم به للمستثنى منه، واالستثناء من كالم مثبت ال 
يفيد، إال أن املستثنى يثبت له نقيض احلكم املحكوم به، واملستثنى بمنزلة املسكوت 
منه  للمستثنى  به  املحكوم  الوصف  من  خمرج  املستثنى  اجلمهور  فعند  وصفه.  عن 

وعند أيب حنيفة املستثنى خمرج من احلكم عليه فهو كاملسكوت عنه.
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وسّوى املتأخرون من احلنفية بني االستثناء من كالم منفي واالستثناء من كالم 
مثبت يف أن كليهام ال يفيد املستثنى من االتصاف بنقيض املحكوم به للمستثنى منه 
وهذا رأي ضعيف ال تساعده اللغة وال موارد استعامله يف الرشيعة فعىل هذا تكون 
الذي  لإلمجال  بيانًا  تكون  احلنفية  رأي  وعىل  بيانيًا  استئنافًا  وأستكرب(  )أبى  مجلة 
اقتضاه االستثناء وال تنهض منها حجة تقطع اجلدال بني الفريقني)86(. ومن ذلك 
املنقطع كقوهلم »ما مررت برجل إال  ما ورد من معنى مسكوت عنه يف االستثناء 
بامرأة« أي لكن مررت بامرأة والغرض منه بيان معنى زائد أال ترى أن قولك ما 
مررت برجل رصيح يف نفي املرور برجل ما غري متعرض بإثبات املرور بامرأة أو 
نفيه، فإذا قلت إال بامرأة كان إثباتًا ملعنى مسكوت عنه غري معلوم بالكالم األول 

نفيه وال إثباته)87(.

العطف بـ )بل( 

نحو اإلبطال  إما  اإلرضاب  معنى  كان  مجلة  تالها  فان  إرضاب  حرف   )بل( 
ْكَرُموَن﴾)88( أي بل هم عباد ونحو: ِعَباٌد مُّ َبْل  َوَلدًا ُسْبَحاَنُه  ُن  ْحَ الرَّ َذ  َ  ﴿َوَقاُلوا اتَّ

﴾)89(. وأما االنتقال من غرض إىل آخر ومثاله:  قِّ ٌة َبْل َجاءُهم بِاْلَ ﴿َأْم َيُقوُلوَن بِِه ِجنَّ
ْنَيا﴾)90( ونحو:  َياَة الدُّ ى * َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّ * َبْل ُتْؤثُِروَن اْلَ ﴿َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ
َهَذا﴾)91(  ْن  مِّ َغْمَرٍة  يِف  ْم  ُقُلوُبُ َبْل  ُيْظَلُموَن *  َل  َوُهْم  قِّ  بِاْلَ َينِطُق  ِكَتاٌب  ﴿َوَلَدْيَنا 
وسامه املرادي ترك من غري إبطال)92( وهي يف ذلك كله حرف ابتداء ال عاطفة عىل 
الصحيح)93(. وإن تالها مفرد فهي عاطفة ثم إن تقدمها أمر أو إجياب )ارضب زيدًا 
بل عمرًا( و )قام زيٌد بل عمرو( فهي جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه فال حيكم عليه 
قبلها عىل  ما  لتقرير  فهي  أو هني  نفي  تقدمها  وإن  بعدها.  ملا  احلكم  وإثبات  بيشء 
حالته وجعل ضده ملا بعده نحو )ما قام زيٌد بل عمرو( و)ال يقم زيد بل عمرو()94(.
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وتزاد »ال« قبل  »بل« لتأكيد التقرير وغريه، فإذا زيدت بعد إجياب أو أمر نحو: 
»قام زيد ال بل عمرو« و »ارضب زيدًا ال بل عمرًا« فهي لتأكيد اإلرضاب عن جعل 
قام زيد ال بل عمرو« و »ال  »ما  أو هني نحو:  نفي  بعد  احلكم لألول وإذا زيدت 

ترضب خالدًا ال بل برشًا« فهي لتأكيد بقاء النفي والنهي.

النفي والنهي تأكيد،  وذهب اجلزويل إىل أهنا بعد اإلجياب واألمر نفي، وبعد 
ومنع ابن درستويه زيادهتا معها بعد النفي. وقال ابن عصفور: ال ينبغي أن يقال: 
بزيادهتا مع »بل« يف النفي و النهي إال أن يشهد معه سامع، قيل: وهو مسموع من 

كالم العرب)95(.
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ط2  اهلرايس  بالكيا  املعروف  الطربي 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2001م.
إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، . 4

برهان الدين بن القيم اجلوزية تح حممد 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  نصار 

2004م.
بالقرآن . 5 القرآن  تفسري  يف  البيان  أضواء 

حممد األمني الشنقيطي )د.ت()د.ط(.
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل العالمة . 6

الفقيه نارص مكارم الشريازي.
أنوار التنزيل وأرسار التأويل البيضاوي، . 7

دار الفكر، بريوت.
التفاسري . 8 العلوم للسمرقندي موقع  بحر 

)نت(.
حيان . 9 أليب  التفسري  يف  املحيط  البحر 

جعيد،دار  زهري  الشيخ  تح:  األندليس، 
الفكر، بريوت 1992 م.

بن . 10 امللك  عبد  الفقه  أصول  يف  الربهان 
املعايل  أيب  اجلويني  يوسف  بن  عبداهلل 
تح: د.عبد العظيم حممود الذيب، مكتبة 

الوفاء - املنصورة - مرص ط4.
الدين . 11 بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الزركيش، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم 
مطبعة البايب احللبي، مرص )1957م(.

تح: . 12 للطويس  القرآن  تفسري  يف  التبيان 
مكتبة  مطبعة  العاميل  قصري  حبيب  أمحد 

االعالم االسالمي )#1409(.
التحرير والتنوير حممد الطاهر بن عاشور . 13

ط2، عيسى البايب احللبي، القاهرة.
تفسري أيب السعود )إرشاد العقل السليم . 14

إىل مزايا الكتاب الكريم( حممد بن حممد 
بن مصطفى العامدي أبو السعود )د.ت(

)د.ط(. 
تفسري . 15 يف  املعاين  )روح  اآللويس  تفسري 

شهاب  املثاين(  والسبع  العظيم  القرآن 
دار  العرب،  حممد  تح:  اآللويس  الدين 

الفكر بريوت )1994م(.
يف . 16 احلسان  )اجلواهر  الثعالبي  تفسري 

بن  الرمحن  زيد عبد  القرآن( أليب  تفسري 
الشيخ  تح:  الثعالبي،  خملوف  بن  حممد 
أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد  عيل 
أبو  الفتاح  عبد  األستاذ  و  املوجود  عبد 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  سنة،دار 

لبنان.
ومفاتح . 17 الكبري  )التفسري  الرازي  تفسري 

الغيب( لفخر الدين الرازي، دار الفكر، 
بريوت )1981م(.

املصادر واملراجع
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تأويل . 18 عن  البيان  )جامع  الطربي  تفسري 
ضبط  الطربي،  جرير  ابن  القرآن(  آي 
وتوثيق وختريج صدقي مجيل العطار،دار 

الفكر للطباعة والنرش)1995م(.
التنزيل وحقائق . 19 )مدارك  النسفي  تفسري 

حممود  بن  أمحد  بن  عبداهلل  التأويل( 
النسفي،  الربكات  أبو  الدين  حافظ 
بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  منشورات 

لبنان )د.ت()د.ط(.
السيد . 20 تح:  للطويس،  األحكام  هتذيب 

حسن اخلرسان، طهران )#1390(.
التوجيه النحوي يف كتب أحكام القرآن، . 21

العلمية،  الكتب  دار  التميمي،  حيدر 
بريوت، ط1 )2008م(.

ألفية . 22 برشح  واملسالك  املقاصد  توضيح 
تح:  املرادي،  قاسم  أم  البن  مالك،  ابن 
عبد الرمحن عيل سليامن، مكتبة الكليات 

األزهرية )د.ت(.
احلميد . 23 لعبد  التفسري  لطائف  جامع 

القامش )د.ت()د.ط(.
الرمحن . 24 عبد  التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

حممد  تح:  اجلوزي،  حممد  بن  عيل  بن 
اإلسالمي،  املكتب  ط3  اجلليند،  السيد 

بريوت #1404.
رشح األبذي عىل اجلزولية، أليب احلسن . 25

الغامدي  تح:  )ت#680(  األبذي 
)د.ت(.

مالك، . 26 ابن  ألفية  عىل  طولون  ابن  رشح 
أليب عبداهلل شمس الدين، حممد بن عيل 

احلميد  عبد  تح:  الدمشقي،  طولون  بن 
الكتب  دار  الكبييس،  الفياض  جاسم 

العلمية، بريوت، لبنان، 2002.
للشيخ . 27 التوضيح  عىل  الترصيح  رشح 

عيون  باسل  حممد  تح:  األزهري  خالد 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السود، 

لبنان، ط2، 2006م.
كالم . 28 معرفة  يف  الذهب  شذور  رشح 

تح:  األنصاري،  هشام  البن  العرب، 
ط8  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد 

مطبعة السعادة 1960م.
العربية، . 29 وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

أمحد  تح:  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل 
العريب  الكتاب  دار  عطار،  الغفور  عبد 

بمرص)د.ت(.
)موقع . 30 قطب  سيد  القرآن  ظالل  يف 

التفاسري( )نت(.
التنزيل . 31 غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
عبد  حممد  تح:  الزخمرشي،  القاسم  أليب 

السالم شاهني 1995م.
الكشف والبيان للثعلبي )د.ت()د.ط(.. 32
الكفوي، . 33 احلسني  البقاء  أليب  الكليات 

املرصي  وحممد  درويش  د.عدنان  تح: 
ط4 مؤسسة الرسالة، بريوت، 1998م.

املشهدي، . 34 حممد  للمريزا  الدقائق  كنز 
جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة 

املدرسني بقم #1407.
صادر، . 35 دار  منظور،  البن  العرب  لسان 
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بريوت ط1 )د.ت(.
حسام . 36 أليب  العقول  لباب  من  املأمول 

الدين الطرفاوي، ط1، 2003م.
العزيز  . 37 الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

السالم  عبد  تح:  األندليس  عطية  البن 
عبد الشايف حممد، املكتبة العلمية، لبنان، 

1993م.
النوري، . 38 للمحدث  الوسائل  مستدرك 

حسني بن حممد، طهران #1383.
الكبري . 39 الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

للفيومي صححه مصطفى السقا مطبعة 
البايب احللبي، مرص )د.ت(.

بيت . 40 السامرائي،  فاضل  د.  النحو  معاين 
احلكمة، بغداد 1990م.

واألدب، . 41 اللغة  يف  املفصل  املعجم 
د.ميشال عايص ود. أميل بديع يعقوب، 

دار العلم للماليني، بريوت 1987م.
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، . 42

وضعه حممد فؤاد عبد الباقي، منشورات 
ذوي القربى، ط2، #1423.

البن . 43 األعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني 
هشام األنصاري، تح: د.مازن املبارك و 
حممد عيل محد اهلل، راجعه األستاذ سعيد 

األفغاين، ط5، بريوت 1979م.
عبد . 44 القاسم  أليب  النحو  يف  الفكر  نتاج 

حممد  تح:  السهييل،  اهلل  عبد  بن  الرمحن 
إبراهيم البنا، منشورات مكتبة قار يونس 

)د.ت(.
عبد . 45 عند  الشعر  وقراءة  النظم  نظرية 

سعد  توفيق  حممد  اجلرجاين،  القاهر 
)نت(.

البن . 46 واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية 
األثري، تح حممود الطناحي، مطبعة البايب 

احللبي مرص )د.ط( 1963م.


