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 التشريع بين االستثناء من النفي واإلثبات
 بحث في أصول الفقة

  أبو الريش بن عايشموسى
   جامعة الملك فيصل–التربية كلية  -قسم الدراسات اإلسالمية 

  المملكة العربية السعودية–األحساء 
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 يف بيان اخلالف وأدلة املذاهب

 يف حترير حمل الرتاع: املطلب األول 
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 املطلب الثاين 
 يف أدلة الطرف املثبت 

  اجلمهور بأدلة متسك
ــدليل األول  אWאא:ال
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 املبحث الثالث 

 لقاعدةيف بعض الفروع اليت تتخرج على ا
 لفالن على عشرة إال ثالثة: إذا قال القائل : الفرع األول 
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אאא
،א،א،،א

،א،א،א،א
،אWF١٥١Eאא،

אא،א
،אאא،

א،אF١٥٢Eא،?
א?א?Wא

א،،?
F١٥٣E،?א?W?אאאא

،אאא،
،אא،א

אF?١٥٤KEאא
אF١٥٥KE

א،אאא
אא،

א?א?אאא
אאא

،אאא
אאאאK
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 ٢٨

ــث  ــرع الثال ،،:الف
،،K

אאאא،אאא
א،אאאאאא،א

،אאאF،א،אא
،א،אא،א،א،א،א

א،אאאאFE١٥٦Eאאא،
אאFE١٥٧E،א

،،אא،אאא
אW،،א

אאא،אא،
א،אאF١٥٨Eא

אK
אאאא،

،אWאאאא
אא،אא،אא،א،א
،אא،אא،א

אאאא،אא،
אא،א،אא،א

אF١٥٩KE
אא،אאא–

אא–אא
אאאאא،K
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 ٢٩

א،אאאאאא
אא،אא

אא،א،
Kא

Kא،אא:الفرع الرابع 
،אאאא،א

،אאFWאאאא
אFE١٦٠Eא،

אא،،אאאא
אאא،،אאאא،

אא،אא،אF١٦١KE
،אא،אאא

אFאאאא؟אW،W
FE١٦٢KEאא،אא،

א،אאF١٦٣KE
אא،אאא
،אאאאא

א،אאK
אאאאא

KKKFאאאEא،אא
אאאאK



 
 

 موسى بن عايش ابو الريش ...                                                                        التشريع بني االستثناء من النفي واإلثبات 

 ٣٠

אא:ع اخلامس الفر
،אא،אאא

אאא،אא،
،א،א،א

אא،א،אא،אאא
F١٦٤KE

–אא–א
אאאא،אא،אאא،

،א،،
אא،،אא،א

،אאאא،א
א،א،

F١٦٥KE
אא،אאא

א،אא–Fאא
אאE–אאK

אאאאאא
אא،א–אאאא

א–אאאK
،אאא

א،،אא
אאאאא،،א

א،אא
אK
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 ٣١

 اخلامتة
،،אאאא،אא

אאא،א،
א،אאאאK

אאא،:النتيجــة األوىل 
،אאא،

אא،א،،א
א،א،א?W

אF?١٦٦Eא،
،אאאא،،

K
،אאא:النتيجــة الثانيــة 

،אאאא،א
א،אאF١٦٧Eא،

אא?W??אא،
F?١٦٨EK

אא،:النتيجة الثالثة   
אאאאאאK

אאאא:النتيجة الرابعـة    
אאאאאאאאK

Kאאא،א:النتيجة اخلامسة 
אאאK



 
 

 موسى بن عايش ابو الريش ...                                                                        التشريع بني االستثناء من النفي واإلثبات 

 ٣٢

 اهلوامش واحلواشي
F١E אWא١٤L١١٥،١٢٤א 

אWא١٠L٩٥–٦٤אאא
אWא١٠אL١٧٨–١٨٢١١٤١٤א

אWא٤٨J٤٩אא
אWא٢L٨٩١J٩٠٠ 

F٢E אאW٢אL١٦٣אאא 
אWא٣אL١٢٦١١٤١٨א

W٢אL٦٥٩٢١٤١٠א 
F٣E אWא٤אL٤٣١١١٤١٩אאאא 

אW٢אL٢٨٦٢١٤٠٢אא
Wא١L٢٨٧Lא٢L١٣٣

F٤E אאLא١L٢٨٨ 
F٥E אW٤אL٤٣٠ 
F٦E אא 
F٧E אאWאאא٤L١٥٠٨ 
F٨E אא٢L٢٨٧LאאL٤L٤٣٣ 
F٩E ٦٦ 
F١٠E אאWא٢٣א١١٤٠٦אאא 
F١١E א٢٤אLאא٢٣٧אLאאאא٢L٢٧١L

א٢L٢٨٧ 
F١٢E ٦٦ 
F١٣E אאWא٢٣٧ 
F١٤E אWאא٣L٢٤٨אWאא١L٤٩٧

אWאא١L٣٤٦Lאא٢L٥אאא
א٥١١א 

F١٥E א١٨٧ 
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 ٣٣

F١٦E א٢٤٩ 
F١٧E א١٥٧ 
F١٨E אWאא٣L٢٤٨LאWא١L٤٩٧ 
F١٩E א١٤ 
F٢٠E ١אL١٦٦،אא،א،

٥٩٧א،אאא،
?א?،?א?אאא

٢L٢١٠٢אא 
F٢١E Wא٣אL١٤٩٧ 
F٢٢E אאא،אאא

،אא،א،א،אW
אאא،אא،אא

،אא،אאאאא،א
٦٨٤אאאאא٢L٨٦٢١٣٩٤K 

F٢٣E ،אא،אאא
٥٤٤אא،،אא

،אW،אאא،א،א
،٦٠٦אאא٢L٤٧K 

F٢٤E ،אא،א٥٥١K
،אאא،א

،אא،אא،א
،٦٣١אאא،٢L٥٧K 

F٢٥E אW٤אL٤٣٤LאWא٩٥L٢LאאW
٢٤٢אLאאW٢אL١٦٥LאWאא٣L٢٤٤–٢٤٥L

אWאא١L٤٣٧LאWאא٣L٢٨٤LאWא
٢L٨٩אWא٢L٨٩LאW?אא٣אL٤٦١ 
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 ٣٤

F٢٦E אאאא
א،אאאW،،،

אאא،אאאא
،،א

אאא،
אאאא،אא،

אWFאאא
אא٢٣J٢٤KEאאאאאאא

א،א
W،אאF

٤٤E،אא
אא،אWאא

אאא،Wא
אWאא

،،،،
،W،א

؟א،אW،א
אא،W،א،א

٣L٢٨٤–٢٨٦L٤אL٤٣٥J٤٣٦Lא٢٤٣Lא
٣אL٢٩٧–٢٠٠L٢אL٨٩K 

F٢٧E אאW٢אL١٦٥Lא٤אL٤٣٨ 
F٢٨E אא،אאאאא

،אאאKאW
٤אL٤١٢Lאא٢L١٠٠KאW

א،،א،
،אאאאאא،א
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 ٣٥

אאאאאKא
٢L١٦٥ 

F٢٩E אאW٢אL١٦٥LאW٢אL٣٩٦LאWא٣אL٢٨٧ 
F٣٠E Wא٣אL١٤٩٩،١٤٩٧ 
F٣١E אאWאאא٥١١–٥١٢ 
F٣٢E אא٢L٧٩ 
F٣٣E אאא

،WKאא٥١٢אK 
F٣٤E ،אאא،

KאאאאL١٢٨٩ 
F٣٥E אא 
F٣٦E אWא٤L٤١٢ 
F٣٧E אWאא٢٣٥ 
F٣٨E אאWאא٢L٧١٩ 
F٣٩E אא٢L٩١،٧٩LWא٣אL١٥٠٠–١٥٠١L

אWאא١L٤٩٩ 
F٤٠E Wא٣אL١٥٠٠LאWאא٣L٢٥٠–٢٥١ 
F٤١E אאWאאא٥١٤Lאאא٢אL٣٨٨Lא

א١L٣٤٦ 
F٤٢E אא٣٢ 
F٤٣E אWאא٣L٢٥١ 
F٤٤E אWא٢אL٧٠٣ 
F٤٥E אא٢L٣٤٨–א٣٥ 
F٤٦E א١٤ 
F٤٧E אא٢L٧٦–٧٩L١L٥٩٢–٥٩٣ 
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 ٣٦

F٤٨E אאW٤٥٨אJ٤٥٩Lא٥L٢٠٩٦LאאW٢L٣١٨L
אא٢L٣٨٥Lאא٢L١٥Lא

א٢L٤٩Lאא٤٩L٢LאWא٢L٤٢١K 
F٤٩E ،א،אא

אא،א،אאW
אא،،אא

،אא٤٨٢אאא١L٢٦٣K 
F٥٠E אאא،א،א

،אא،א،אאא
Wאאא،אא،א

،א٤٣٠K 
F٥١E אWאאא٣L٢٤٦LאWאאא

١L٣٣٦LאW٢L٣٦אWא٢٤١אLאW
א٢אL٣٨٥LאאWאא١L٣٢٦K 

F٥٢E אא،א
،א،אא،א،א

אא،א،
א،Wאא

،א،אא،א،אא
א،אW

א،،א،אא،א
،،אא،א،א

،א،א،א
،אאאאא

אא،א
א،אאא،

،،א،א
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 ٣٧

א،אא،
א،،אא،Kא

١אL٣٣٠–٣٣١K 
F٥٣E אWאא١٥٢LאאWא٥L٢٠٩٩Lא

٢אL٣٢١Lא٤٥٥LאW٢אL٣٠٨LאW٤אL٤٤٨J
٤٤٩Lא٢L١٤٣LאWאא٣L٢٥١Lאא

٢L١٤٧K 
F٥٤E אאאא

אאאאא،א
Wא،אא،

אFWאאאאE
٢٥א،٣٨א،א،

א،אאKאא
١L٣٢٧K 

F٥٥E אא،א،אFא
אאE٢٤אK

،،אא
אא،א

א،אאאאKאאWא
א٢L٣٨٧Lאא٢L٣٨٧K 

F٥٦E א٢L١٤٨ 
F٥٧E אWא٢אL٣٨٦ 
F٥٨E אWא٢٤٤אLא٢L٤٢ 
F٥٩E א٢L١٤٣Lאא٣L٢٥١J٢٥٢Lא٢אL٣٨٧K 
F٦٠E ٢٤٩א 
F٦١E א١٤ 
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 ٣٨

F٦٢E אWא٢L٣٠٨LאאW٤٥٥אLא٢אL٣٢٠–٣٢١Lא
Wאא٣L٢٥٣K 

F٦٣E א٢L١٤٩Lא٢L٤١J٤٢ 
F٦٤E אWא٢L١٠٠ 
F٦٥E ٢L٣٨٦،٣٩٨ 
F٦٦E ،אאא٢L١٤٤ 
F٦٧E אאWא٢אL٣٨٧LאW٣L٢٥٢–٢٥٣ 
F٦٨E אא٢L٣٨٧ 
F٦٩E א١٤ 
F٧٠E אWאא٣L٢٥٤LאWא٢L٣٤٠–٣٤١L

٢אL٤٠ 
F٧١E אWאא١٥٤LאWא٢L٣٣٧ 
F٧٢E אאאא٢L٤٨ 
F٧٣E אא٢L٤٨ 
F٧٤E ،אא،א،אאא

אא،אאKאWא٣אL١٥٠٤K 
F٧٥E ،אאאאא

،אא
Wאא،א

،אאא،א،א
אKאWאא

٢L٢٤٥٣١٤١٦ 
F٧٦E אא٢L١٥ 
F٧٧E אWאא٣L٢٦٩ 
F٧٨E אא١١ 
F٧٩E אאWא٢אL٣٢٣ 
F٨٠E א٣٠–٣١ 
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 ٣٩

F٨١E אאW٢٨٧א–٢٨٨،٤٥٥אא،٢L٣٢٥–٣٢٦ 
F٨٢E אא١אL٤٦א

אLאאא
٢١L٢٠٤١אLאאאא

א١L١٦אאLאאא
١L٧٥١אאLאאאאא

،Wאאאא١L٥١
Lאאא٢L٢٠،٣٩،٥١،٥٧،٥L٧٤–٧٥K 

F٨٣E אאאW٧L١٩Lא
אאא١٤٣L٤٠٧Lא

א١L٦٠٥אLאא٤L٣٩٤،٤١٣
،٦L٢٦٠אK 

F٨٤E אאאא٣L١٢١٠–١٢١١
٨٠K 

F٨٥E אאWאא١L٢٦٢LאW٢אL٣٨٧LאW
٢אL٣٠٨K 

F٨٦E אא٢אL٤٨٥Lאא
אאאאא٣אL٢٤٨،א

א٨אL١٦٦Lא
אא٢L١٠٠٣Lאא
א١L٣٨٦K 

F٨٧E אWא٢L٩٤LאWא٢L١٠٠–١٠٢K 
F٨٨E ،،W،

אאא،א،
א،א

،א،אאאא
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 ٤٠

،א،אא
KאאWא٤L١٥٤٧LאאW٤٦٣א–٤٦٤ 

F٨٩E אאW٤٦٤אK 
F٩٠E אאK 
F٩١E א٢L١٤٤LאW١אL٤٩٤LאWא٢L٣٠٨ 
F٩٢E אא??،אאא

אWאאא
،א،،،

KאK 
F٩٣E אW٢L١٤٤ 
F٩٤E אWא٢L٩٤K 
F٩٥E אW٢אL٩٣ 
F٩٦E WFאא،،E١٩٧אא،

،אא،א،אאFאאE
٥א،א،אאא

א،אאא
אא،،

FEא٧٣אאאא،
،אאא،F

אאאאE١٥١א،אאא
،אא،אא،אא

אאא،אא
אאא،

،א،אאW
אאאאאא

אWאאאא
אא



 
 
 

  )                        ٢٠٠٢مارس  ( ١٤٢٢ذو احلجة _ العدد األول _ اجمللد الثالث )         ية واإلداريةالعلوم اإلنسان(اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل 
 

 ٤١

א،א
א،אא٤٦١–٤٦٣K 

F٩٧E אאאא،אא
אאאאKאW٢L٣٠٨KאאאW

אאא،א
אא،אאא،א

א،אאאא،א
،אא،א

،אא
אא،Wא،אא،

אאKאא٢L١٤٣א،٤٥٧K 
F٩٨E אאW٤٦٥א–٤٦٧אא،٢L٣٢٦–٣٢٧א،٥L٢٠٩٩–

٢١٠٠K 
F٩٩E אWאא١L٣٢٩–٣٣٠LאאW٢L٢٩١K 
F١٠٠E א،אאא

،אאאאא،
،א،אאא

א،אא
א،،،

אא٣L٢٥٤–٢٥٥Lא٢L٣٤٠K 
F١٠١E אא٣L٢٥٤–٢٥٥Lאא١L٣٢٨K 
F١٠٢E אW٢אL٣٨٦ 
F١٠٣E אאWא٨L٣٧٠٨LWא١١٦אאא

LאWא٦٣٨אאLאא
٢L١٤٩K 

F١٠٤E אW٢L١٤٥–١٤٦ 
F١٠٥E אאWא٥L٢٠٩٨K 
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 ٤٢

F١٠٦E אאWא٢אL٣٢٢،א٢٤٨LאאאWא
١٧٣אLאאאאא١٤٠٣L

אא٢L٣٨٥K 
F١٠٧E אאאא٢L٥٠K 
F١٠٨E אאWא٥L٢٠٩٨א،٢٤٨Lא٢L١٥K 
F١٠٩E אW٤L٤٤٨–٤٤٩ 
F١١٠E אאW١٧٢א–١٧٣ 
F١١١E א٢L١٤٣Lא٢L١٤٢Lא٢אL٣١٨א١L٤٩٢

LאאWאא٢٥٦Lא٢L٣٠٨Lאא
١L٥٤١LאW٣٩٢אLאWא٥٤١–٥٤٢ 

F١١٢E אW١L٣٢٦ 
F١١٣E אW٢L١٥Lא٥L٢١٠٠–٢١٠١ 
F١١٤E א٢L١٤٥–١٤٦ 
F١١٥E אאW١L٣٢٧–٣٢٨ 
F١١٦E אW٢L١٤٣ 
F١١٧E אאW١L١٢٨ 
F١١٨E אאא،،،א

،אא،١٨٠אאK
אWא٢L٢٢٩–٢٣٠K 

F١١٩E ،אאאא،אא،א
،אא،אאאאא

،אWא،א،אאא،
אאאW

،אא١٨٢א١٨٩א٢L١٦٢–١٦٣K 
F١٢٠E אא،אא

،א،אWאא
،،W،،
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 ٤٣

،١٤٤٢٠٧W،א
אא،אא،٥L١٤٥Lא٢L٣٣٣K 

F١٢١E אWא٣אL١٤٩٧Lאא٣L٢٧٠Lאאאא
٥١٣–٥١٤Lא٣٧٤אK 

F١٢٢E א?Wא،אאאW
א،א،،א،

אא،א،אא
אאאא،،

،אאאאא،
אאאאאאK?א٢L٥٠٠–٥١٠K 

F١٢٣E אאאאא–
אא،א–אא،א

אאא،א
אאאא،א،

،אא،א،אאא
،אKא١L٣٣٧K 

F١٢٤E אאW٣L٢٩٨Lא٢L٥٠٧،٥١٠،٥١٤Lא٢L٤٠–١٤L
א٢L١٤٦K 

F١٢٥E אאW٥L١٥٧Lא٣אL٢٩٩ 
F١٢٦E אWא٤L٤٠٧٣١٤١٢K 
F١٢٧E אWאאW٣١٦–٣١٨K 
F١٢٨E ،אא،،א٥٥٣،

٦٤٣،אא،א،א
אא،٢L٣٥١K 

F١٢٩E א?Wאא،
Wא،אא،،

א،א،א،אW
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 ٤٤

אאא،אא،אK?א
W١٨٤Lא?W،א

K?א١٢١אK 
F١٣٠E אW٢L٧٥–٧٦LאWאאא٣L١٧١K 
F١٣١E אWא١אL٣٤٧K 
F١٣٢E אW٤٧٢–٤٧٣ 
F١٣٣E אWא٣אL٢٩٤Lא٢L١٣٥Kאא

א،אאאWא،אאאאאWא
،אא،אאא

،א،אא،
א،אאWאאאW

،،WאK
Wאא٣L١٤٩٩LאWאא٣L٢٦٩LאWאא

٣٦٩K 
F١٣٤E אאWא٢אL٣٨٥K 
F١٣٥E א٣אL٢٩٤K 
F١٣٦E ،אא،אא

אאא،א،א،א
א،אאאאאא

،אW،אא،א،א
א،א،אאא،א،٤٠٣Kאא

١L٢٢١–٢٢٣K 
F١٣٧E א٢L١٣٥L٢אL٣٨٥K 
F١٣٨E אW٤L٤٤٦–٤٤٧K 
F١٣٩E אאאW١L٤٠٠–٤٠١K 
F١٤٠E ،אא،א،

٥٧٠אא،،،א،،
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 ٤٥

،אא،אאאW
אא،אא،א،אאא

،٦٤٦אא،٢L٦٥K 
F١٤١E א٢L١٣٤–١٣٥L٢אL٣٨٥Lא٣אL٢٩٤K 
F١٤٢E אאא٢L٧٨–٧٩K 
F١٤٣E א٢L٤٦K 
F١٤٤E א٣אL٢٩٧K 
F١٤٥E א٢אL٣٨٥Kאא

،א،א،אW
א،،אא،،

،Wא،א،W
א،א،א،אK

אWא٣L٣١٠אא١٩٥٨א،
٤L٤٠٦Lאאאא٩אL٢٩١אאא

١٩٩٧LאאWא١٠L٤٠٤–٤٠٥٤אאא١٩٩٩
Lאאאאאאא٨L٦٦אK 

F١٤٦E ٢אL٣٨٦KאW،אW
א،אא،אW

،אאא،אא
W،א،א،א،

،אאWKWאא
،אאא،אWאאאא

אאא،،،אא
א،،،אKאWא

א،W،א،אאא،
،אאא،،אא

א،א،א،W
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 ٤٦

א،אאWאא٣L١٥٥–١٥٦٢
١٩٨٦K 

F١٤٧E ٢אL٣٨٥–٣٨٦K 
F١٤٨E א٢L٣٨،٤٣،٤٤Lא٢L٣٣٩K 
F١٤٩E אאW٥L١٥٥–١٥٦ 
F١٥٠E אW٢L٣٩٨K 
F١٥١E אWא٤L٤٠٧K 
F١٥٢E א٢٤١–٢٤٢K 
F١٥٣E אW٢L٣٣٩ 
F١٥٤E אW٢L٣٩٨K 
F١٥٥E אאW٣L٢٦٦K 
F١٥٦E אא٧٧،٧٨،٨١א،Lא

אא،אLאא١٣L
א٣٤אLאא١٧Lא

א٣אL٤J٥،٦L٢٢K 
F١٥٧E א،אאא

٣L١٢١٤٩٣K 
F١٥٨E אWאא٩L٤٠٣Lא١٥٥J١٥٦ 
F١٥٩E אאWא١אL٢٦٣LאWאא٥L١٨٥LאW

١٢אL١١٤Lא٢L٣٧LאWא٢L٣٣٨K 
F١٦٠E א٢٩ 
F١٦١E אא٥L١٨٨א،،א،

אאא،א٥אL٢٩٠Lאא١٥٨K 
F١٦٢E אאא٣L٦٥٤א

Lאאאאאא
٤L٢٢٠١Lאאאאא٧L٢٦٨
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 ٤٧

Lאאאא٢L٧٦١Lא
אאא٢L٦٢٤K 

F١٦٣E א١٠אL٤٢٧–٤٢٨K 
F١٦٤E א١٠אL٤١٧–٤١٩אאK 
F١٦٥E אא٥L١٨٩ 
F١٦٦E א١L٣٣٧K 
F١٦٧E ،א،אאאא

Wא؟،אW،
Wאא؟WאW،אW

א،אW،Wא؟W
אאKא٣L٢٥٨J٢٥٩K 

F١٦٨E ٤٥٤אK 

 :املراجع 
١K אWF١٩٨٤Eא،،אאאאK

א،אK 
٢K אWF١٤٠٢Eא،א٢אאK 
٣K אWא،אא،אאK 
٤K אאF١٩٨٦EWאא١אאאK 
٥K אאאא،אK 
٦K אWF١٩٩٩Eאאאאא

١אאאK 
٧K WאאאאK 
٨K אWF١٩٩٦Eאא،٣אאאK 
٩K אWאאאאK 

١٠K אWF١٩٥٧E،אאאאK 
١١K אWF١٩٨٤Eאא،אא١אאא

K 
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 ٤٨

١٢K אWF١٩٨٧Eא،אאKאא
אאK 

١٣K אאWF١٩٨٥Eאא،Lאא١א
K 

١٤K אWF١٩٨٩Eאאאא،L،אאL
١אאK 

١٥K אאWF١٩٨٩Eא،Lאא،אא،K 
١٦K WF١٩٩٨Eאאא،L١א

 Kאא
١٧K אWF١٩٩٢Eאאאא،٢אK 
١٨K אWF١٩٨٦E،אאאא٢אאאK 
١٩K אWF١٩٧٩Eאאא،אא٢א

אK 
٢٠K אWF١٩٩٨Eאא،<Lאא١אK 
٢١K אאWF١٩٨٣Eאאא،١،אאא

אאK 
٢٢K WF١٣٥٠Eאא،אאK 
٢٣K אWF١٩٨٧Eאאא،L٤

אK 
٢٤K אWF١٩٨٤Eאא،K٥

אK 
٢٥K אWאאאאאאK 
٢٦K אאWF١٩٧٤Eאאאא،

אאאאK 
٢٧K אWאאאאאאאK 
٢٨K אWאאאאאאא

אאK 
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 ٤٩

٢٩K אאWF١٣٢٢Eאא،١אאK 
٣٠K אWא١אאK 
٣١K אWאאאK 
٣٢K אWF١٩٩١Eאא،٣אאK 
٣٣K אWאאאK 
٣٤K אאWא،אאאK 
٣٥K אW١אאא،אK 
٣٦K אW١אאא،אאK 
٣٧K אWאאK 
٣٨K אWF١٣٢٢Eאא،١אאK 
٣٩K אאWF١٩٩٣Eאאאא،K

،KאאאK 
٤٠K אאWF١٩٧٣Eאא،א١א

אא،אאאK 
٤١K אWF١٩٩٩Eאאאא،Kא

١אאאK 
٤٢K אWF١٩٨٤Eא،K١אK 
٤٣K אW،אאאאK 
٤٤K אאWF١٩٩٦Eא،٢א

K 
٤٥K אWF١٤٠٦Eאאא،אא١،

אK 
٤٦K אWאאאאאאא

אאK 
٤٧K אWאא،אאK 
٤٨K W،١אא 
٤٩K אWאאאאאK 
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 ٥٠

٥٠K אWF١٩٩٠E،אאא،Kא٢אאK 
٥١K אאWF١٩٩٧Eאאאאא،K 
٥٢K אאWF١٩٧٤Eא،אא٢אאאK 
٥٣K אWאאאאאאK 
٥٤K אWF١٩٩٨Eאאא،Kאא١

אאK 
٥٥K אWאאא،א

אאאאK 
٥٦K אWF١٩٩١Eאא،א١אאאא

K 
٥٧K Wא٣אא،אא

אאK 
٥٨K אF١٩٨٥Eאאאאאא،

א١אK 
٥٩K אWF١٩٩٨Eאאאא١אאא

K 
٦٠K אWF١٩٨٥Eאאא،٢אא

אK 
٦١K אWF١٩٩٧Eאא،אKאK 
٦٢K אWאאאK 
٦٣K אאWאאאאאK 
٦٤K אאWF١٩٨٢Eאא،Kאא

אאK 
٦٥K אWאאא 
٦٦K אWאאK 
٦٧K אWF١٩٧١Eאא،אאאא،١א

אK 
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 ٥١

٦٨K אWאאאאאאK 
٦٩K אWאא،אאא

אאK 
٧٠K אאWאא،אא

א،אK 
٧١K אWF١٩٧٨Eא،٣אאאK 
٧٢K אWF١٩٩٤Eאא١אK 
٧٣K אWאאאאאאK 
٧٤K אאWF١٩٩٩E،אאא،

٣אאK 
٧٥K אWאאאK 
٧٦K אWאאאKא٢אא

א،אK 
٧٧K אWF١٩٩٢Eאאאא،Kא

אK 
٧٨K אWF١٩٩٨Eא،אאK١א

אאK 
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Abstract : 
 

This study deals with the signification of the exception to rule formuation 
when it occurs in the course of negation and affirmation from a scholastic 
point of view supported by the viewpoint of grammarians in general. The 
controversy over the issue is among scholars as well as grammarians. The 
majority of both factions – scholars and Basra grammarians have a judgment 
in common. With regard to exception, they have a judgment in common, too 
Most of the Harafis favour Al-Kissa’e, a fufic grammarian. The issue is, in 
fact, discretionary. 


