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 ؟ب؟
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 : وبحث استثنا ی نکته در تتهه چند
و  آورند یوفهوم حصر و لیبحث از وفهوم استثناء را وعهوال ذ ن،یعهوم وحقق.1

استاد  اناتی. اوا در ب کنند یو نیتقس گر،یو ادات حصر د استثناءحصر را به ادات 
گرفته شده و وا هن از ا یعنوان وستقل« وفهوم استثناء» یصدر برا دیشه  شانیدر نظر 
 ریو آن را ز نیا به صورت عنوان وستقل آورده او وفهوم استثناء ر نیا کرده تیتبع

که باعث تفاوت ب لیو آن به دل ن؛یدان یوفهوم حصر نه ی وجهوعه  نیوجود دو نکته 
 حصر و استثناء است:

استثناء، حصر  ی جهیبلکه نت ست،ین یخودش نسبت حصر« استثناء» :اول
از  ریاخراج غ نیاز ووضوع از حکن عام است و ا یاست  و خود استثناء اخراج بخش

 حصر است. 
 نی. و استثناء، نسبت تاوه بحصر، وفاد نسبت تاوه است« استثناء»در  :دوم
در نسبت « حصر»اوا در  دهد؛ یو جهیونه است که حصر را نت یو وستثن یوستثن

 ئتیاگر دال بر حصر ه نیو ههچن« انها»وفرده است وثل  نیناقصه است و از وفاه
از نوع داللت  یبر حصر داللت تجا هن دالل نیکه ا «ریما حقه التاخ میتقد»باشد: وثل 

 خود داللت تاوه دارد. « استثناء»ناقصه است. اوا 
کرده ا یوا استثثناء را به عنوان لذا  . نیوستقل از حصر ذکر 

ونقطع خارج از بحث ی وتصل است و استثنا یاستثنا وراد وا از استثناء،  .2
که در ا یوراد وا از استثناء خروج بخش رایواست ز تثناء ساز تحت حکن عام است 
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که یاوا استثنا ،وتصل ووجود است در ظاهر به شکل  ونقطع در اصل دو جهله است 
َمه َ َو َعِمَل >:  اند استثناء در آوده لا ٰ َمه ْ أ  ٰى أ ِ ْلف  ا ز ُ َدب ٰ ُكْم ِعن ْ ب ُ ِ ر 

ق َ ً  ب ُ ت ِ
ال َ ْولٰاُدُكْم ب ِ

ْمٰىأُلُكْم َو لٰا أ َ
َو ٰما أ َ
ْع  أُء َألض  ِ ر ٰ َ َك َلُهْم ج  وٰلن ِ

ا ُ َ ىن َ ٰصاِلحًا ف  ِمن ُ ات ِ أ  ُرف ٰ ٰما َعِمُلىأ َو ُهْم ف ِي  َأْلع ُ ِ ب ِ که  نیوثل ا یعنی  1<ف  است 
 هانیعهل صالح و ا کندیانچه وقرب و و کندیاووال و اوالد شها را وقرب نه دیبگو

ْل لٰا > هیدر آ نیصورت استثنا آوده است. و ههچندو جهله فقط به  نیاست و ا ف ُ
ٰي  ْرب 

 ف ِي  َأْلق ُ
ي َ لا َ َأْلَمَىد َ رًأ أ ِ ْ ج 

ِه أ َ ُلُكْم َعَلن ْ ْسن َ
هن استثناء ونقطق است و اجر بودن  هیآ نای د که  2<أ َ

که برا یجراز ا ریغ یوودت در قرب  ینیاجر تکو یرسالت است و  به وعنا یاست 
داشته  تیوودت به اهل ب ندیاعهال ون به بار بش جهینت دیخواه یاگر و یعنی است

که در وستثن یاز اجر رید و خالصه آن اجر، غیباش  ونه است.  یاست 
اند  فرووده نطوریاثبات وفهوم استثناء ا یبرا خیورحوم ش لیباز بزرگان از ق یبعض.3

کلهه توح  لیدل نیبه ا کند یداللت بر وجود وفهوم در استثناء و« الاال اله «  دیکه خود 
کلهه توح آودند یو؟لص؟ وشرکان نزد رسول اکرم یوقت  آوردند، یرا به زبان و دیو 

که وعنا نیا یبه وعنا رشیپذ نیو ا رفتیپذ یها وحضرت از آن  نیا یبوده است 
 وفهوم است.  ی نشانه نیدر خداوند وتعال است و ا تیجهله، حصر الوه

گرفته شده:  نیبر ا یاشکال « ووجود  » ای  دارد و خبر یخبر وقدر« ال اله»استدالل 
اش اوکان وجود اهلل  جهیخبر است، نت« وهکن» دییاست. اگر بگو« وهکن  » ای  است و

که وهکن  ستین  یوهکن یخدا چیه»که  شود یو نطوریا شیاست. وعنا وگر اهلل 
جز اهلل  یگرید یدر عالن خدا یعنی ؛ باشدخبر « ووجود» دییاوا اگر بگو«. الوجود است
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 یناقص دیتوح نیو ا کند یاوکان وجود خدا در عالن  را نه ینف نیاوا ا .ستیووجود ن
 .ستیاستدالل درست ن نیلذا ا ؛است
کفا   که وجود  یبا توجه به قرائن  :دیفروا یاشکال و نیدر جواب ا هیاوا صاحب 

 .باشد وی وجود و اوکان هر دو یدارد، وراد نف
جواب  ییاند و هن از سو اشکال را داده نیهن جواب ا نجایدر ا گرید وحققان
 اند: رفتهیرا نپذ هیصاحب کفا

 رایز ؛اوکان وجود است ینف جهینت د،یریبگ ریرا در تقد« ووجود»و چه « وهکن» چه
اگر اوکان وجود داشته باشد وجود هن دارد و اگر اوکان نداشته باشد ووجود هن 

لذا  ؛ستین یو وجود او اوکان که ذات خدا، واجب الوجود است لیدل نی. به استین
قطعا اوکان نداشته  یعنی ؛ و اگر وجود ندارد کند یو دایاگر اوکانش باشد حتها وجود پ

که هر کدام چه ووجود باشد  یعنی «ال اله اال اهلل» جهیاست. در نت الواجب الوجود اال اهلل 
 .شود یو یکی  جهیو چه وهکن نت

که در عالن وعنا برا نیوا: ا سخن واجب الوجود، حصر  یوطلب درست است 
وعبود و  یبه وعنا« اله»جهله آوده  نیوجود و حصر اوکان وتالزم است اوا آنچه در ا

که دعوا ینکته ا نیوطاع است. ا گرفته  که وورد غفلت قرار  بر سر وجود  ایانب یاست 
 ستحقی و عبدی: »یبه وعنا« اله»است.  ودهخدا نبوده بلکه بر سر اطاعت ب ینندگیآفر

حصر  نیو وستحق عبادت است. و ا شود یو دهیکه پرست یکس یعنی؛ است« العباده
 عبادت داللت بر سه وعنا دارد:

که ع یکس رایصفت کهال در خدا؛ ز عی. جه1  الحق و  نیاستحقاق اطاعت دارد 
 ؛العدل باشد نیع

 ؛یتعال یبار« اهلل». حصر اوکان در  2 
 .یتعال یبار« اهلل»وجود در  حصر. 3


