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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(439) 
وو أُكْم ِطْلباِطووِأ ِْال  مأْ  )اجملمببويف يف قولببه :عببا   املسبب  م  نببه واملسبب  م و بالببم  ببن سبببا ا ببه االببن االسبب دالل  ال َتأُْكلُوو ا مأْووو الأُكْم بوأيوْ
َأوْن تأوراِم ِووْ ُكمْ  ، وسببا إيابا   ب   ناقاباو ور و  علبى إابا ة املعاةباة امللاليبة أوالو و وزبا الن بة ب يبة، بوابو  وأ با  (تأُك  أ ِِتوارأة  

َأووْن تأووراِم ِوووْ ُكمْ  ِْال  مأْ  تأُكوو  أ )واببه االسبب دالل بببب وان النسبببة بببني ال  ببارة والبيبب  هببي  ببن واببه اببال : بب  احببد  ا ي ببني عببن  (ِِتووارأة  
 األخر  يف اس يعاب أةراف البحث و ااة املسائم.

 (ِْال  مأْ  تأُك  أ ِِتارأة  )ْشكاالت َلى االستدالل بو
  ولالن قد يور  على ذلك إبيرا او

 بات فال تفيد العم منكرة يف سياق اإلث (ِِتارأة  )
  الرة يف سياق اإلثباو اال :فيد العموم إذ املفيد للعموم هو النالرة يف سياق النفي. (ِِتارأة  )ان األول: 

 اجل اب: ال كرة يف سياق اإلثبات تفيد العم م
لك، ابب ف اببرق بببني )ال  البرة، اببان املعراببة  بب  (1)ايببه  أوالو  عببدم لببنوم  و ببهعبن ذلببك بهولببه ) قببدس سببر وقبد أابباب السببيد الوالببد 

 .؟:الرم ااسهاو( و)ال :الرم الفاسا(
أف اببر ، اببان العببام واملطلببا قببد يالببون بببدلياو، أو  مَ ئببإب إب سببان( َ َببإوب يبباو  عببدم لببنوم  و ببه يف سببياق النفببي، ابباذا قببال املببو   )

 .(2)جمموعياو، أو اس يعابياو(
 تفيد العم م مو ْثباتِ  ال كرة واملعرفة يف سياق نفيِ 

خيبال  املابهور يف حصبرهم إابا ة العمبوم يف النالبرة يف سبياق النفبي  قبدس سبر ل  وبعبارة أخر ،  ب  إضباااو :وضبيحية  ا به أقو 
النالببرة واملعراببة يف و ببم  ببن املعراببة يف سببياق النفببي،   وهببي ،املسب فا   نببه عببدم العمببوم يف الصببور البب ال  األخببر  البب  هببي الهسبيم  ببا

  نظر  :فيد العمومسياق اإلثباو اازا مجيعاو ب
 االنالرة يف سياق النفي  ب)ال :الرم ااسهاو(. -أ

 ، اه ا  بٌ   الُ ُه عليه.أبقسا ه واملعراة يف سياق النفي )ال :الرم الفاسا( اا ه يفيد العموم  ا مل :الن الالم للعهد -ب
بني العموم البديل والعموم االس  راقي إال  ن حيث والنالرة يف سياق اإلثباو،  ب)أ رم عا الو( اا ه يفيد العموم البديل، وال ارق  -ج

  عا ل   أفّ   نهما  نطبا على األارا   ااة اان أ رم عا الو حيصم اال   ال به إب رام  ان األول ال بارط وال اين بارط شي ، وإال اان  اّلو 
 ب الو  (أ رم العلما )وا ا  نف عن إ رام غري ، ان على واه البسيطة، اهو  لي قابم لال طباق على أف عا ل إال ان إ رام أف  نهم جي
عالب  اجملمبوعي الب ف لببه  ،ه وعصبيا ها   الُب اا به  نطببا، ا الليباو، علبى  بم عبامل عبامل، ولالبن ال ي ب  إ ببرام أحبدهم عبن ا خبر، ولالبمّ  

 .يواد اجملمويف حينئ   إذ ال  ولو برتك أحدها حيصم ا   ال واحد وعصيان واحد ااال   ال ابإل:يان بالم األارا  والعصيان
  او احلالمة.دّ برب ة  ه (العموم االس  راقي اإلةالق )وال ف  آله إ  واملعراة يف سياق اإلثباو،  ب)أ رم العا ل( وهو يفيد - 

داو للم مبب  بببني البببديل واجملمببوعي واالسبب  راقي أو الاببمويل بببب)قد يهببول ائبب  أبيّببة سببيارة  ريبب (األصببول)م السببيد الوالببد يف وقببد   ّبب
                                                             

 أف  ا هو يف السياق. (1)
 .74-73ص 1،  ؤسسة الفالر اإلسال ي ب بريوو  ج1طالسيد حممد احلسي  الاريانف، البي ،  (2)
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، البه ةاعباو و عاصبي، أو الببديل أل به يريبد السبفر (2)، أو الامويل لنهم ضيواه(1)الالم اجملموعي أل ه يريد :اخيص املصطد ة  نها
وذلك بعد قولبه  )أقسبا ه  وهبو جممبوعي وببديل و بويل :عبرف ابلهبرائن وان ا،بد اللفبا، امبا يف هبا   الالفايبة  بن  (3)بواحدة  نها(

 .(4)ظها غري ظاهر(:سليم اخ الف ألفا
 يف سياق اإلثبات يف سياق ال في ووعرفةِ  وال فرق بني نكرةِ 

  با ذ بر  يف األصبول  بن و،هيا  ال ه يف البي  ) ن عدم الفرق بني النالرة يف سبياق النفبي والنالبرة يف سبياق اإلثبباو(  بب  علبى
 (5))اسبب دلوا لببه أبن ا  فببا  الطبيعببة ال يالببون إال اب  فببا  مجيبب  أارا هببا، دببالف إجيا هببا يف  ببور  اإلثببباو حببى راببت :فببريههم بينهمببا بببب

قبدس وراابه  سب ند إ   با أشبالم ببه االهبا االصبفهاين علبى املابهور  بن )وإال لبور  عليبه  با ذ بر  االصببهاين  (6)ي حها إبجيا  ابر (
ظة الطبيعة يف األول  هملة، ويف ال ا يبة  رسبلة، و هبيت  بم وابو  عد به الببديم لبه وال بدليبة  ن عدم :هابم ال بوو والنفي ملالح سر 

اإلثبببباو البببوار  عليهبببا،   ألابببا وحاصبببله بعببببارة أخبببر   ان الطبيعبببة إن أخببب و  رسبببلة أف سبببّيالة  (7)إال مبالحظ همبببا إ  شبببي  واحبببد(
 ، بم  ا إب انئية يف الصور:ني.يها،  اإلثباو، العمومَ وإن أخ و  هملة ملا أاا  النفي الوار  عل ، النفي، العمومَ 

)والظاهر أن اجلحد والنهي واالس فهام   م النفي،  ما أن اإلثباو أيااو ايه عموم، اال خصوصية له،  ن هبى   وقال أت يداو ملبنا 
 .(8)األ ر ان عمو ه بديل،  ااااو إ  أن املعراة   لك(

  م البديلال كرة يف سياق اإلثبات تفيد العم
أقول  و ال ه يف ان النالرة يف سياق اإلثباو :فيد العموم البديل على الهاعدة، وهو املفهوم عرااو بم ال يالا  ياك ايه العرف أال 

َأْن تأراِم ِوْ ُكمْ ) قوله :عا  :ر  ان ال حي مبم أحبد على حلّية  بم ابارة رغبم ا به  البرة يف سبياق اإلثبباو، و   الّ  (ِْال  مأْ  تأُك  أ ِِتارأة  
أل ببه يالببون  ال يصببا ال مسببك لببا حلليببة هبب ا املصببداق  ببن ال  ببارة أو ذاكاببحلّيببة اببارة   ببا )اهبب  :فيببد وازببا ازببا  هملببة االببم اجلنئيببة 

 (.حينئ    ن ال مسك ابلعام يف الابهة املصداقية
 :و اقشة  

  و"ال :البرم الفاسبا"( ابن الفبرق ":الرم ااسبهاو "ني  ال عدم لنوم  و ه  الرة، اان املعراة   لك، ا ف ارق ب)   عم قد يناق  قوله
به، وا ا )ال :البرم الفاسبا( ايفيبد العمبوم ألن  قدس سر ال :الرم ااسهاو يفيد العموم أل ه  الرة يف سياق النفي  ما قالوا و ما ال نم  انّ 

هباو والبالم ال  بن وقوعبه   عل   ابأللب   االلبى مل :الن للعهد وإال اال :فيد العموم قطعاو( ابالعموم  سب فا   بن  فب حيثالالم لل ن  )
 عببم يصببا قولبه بنببا  علببى ان الببالم لل ببنيني  مببا هببو  ،للنهبي عالبب  النالببرة حيببث مل يسبب فد العمببوم  نهببا ببم  ببن وقوعهببا   علهبباو للنهببي

 وصلى هللا َلى حممد وآله الطاهرين       . ا   م سلك ا خو د
َألأى اْلِبِر وأالتو ْق أ ))  مصلى هللا عليه واله وسلرسول هللا قال  ِر وأتوأعأاوأُن ا  َأِن اْلُمْ كأ ْ ا  ْعُروِف وأنوأهأ ى، الأ يوأزأاُل ال  اُس ِبأْْيِ وأا مأوأُروا ِطْلمأ

ِصر   ُْم َنأ َألأى بوأْعِض وأَلأْ يأُكْن َلأ اُت وأُسلِرطأ بوأْعُضُهْم  ُهُم اْلبوأرأكأ َأْت ِو وْ ْ يوأْفعأُل ا ذأِلكأ ُنِز اءِ  فأِإذأا َلأ ال ه يب  ) ((يف اأْلأْرِم وأالأ يف الس مأ
 (.181ص 6ج

                                                             

 مجعها.ااذا اا   ببعاها بم حى أب  رها أو مجيعها إال واحدة مل حيصم ال رض ل وقفه على احصها أب (1)
 إذ  ان له   الو  ائة ضي  ا را  إيصال  م  نهم إ   ننله بسيارة خاصة به. (2)
 .509ص 1،  ار العلوم لل حهيا والطباعة والنار ب بريوو  ج5السيد حممد احلسي  الاريانف، األصول، ط (3)

 املصدر  فسه. (4)
 الظاهر )اا ه(. (5)
 .517ص 1،  ار العلوم لل حهيا والطباعة والنار ب بريوو  ج5، طالسيد حممد احلسي  الاريانف، األصول (6)
 املصدر  فسه. (7)
 املصدر  فسه. (8)


