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 اهلل اراکی؟بد؟ درس خارج اصول  آیت 83چکیده مطالب جلسه 

 93  _99سال تحصیلی  
  

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم »د: فروای این چنین وی ورحوم آخوند
منه و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من   بالمستثنىسلبا أو إيجابا 

استثناء داللت دارد بر اختصاص حکن به  فرواید: جهله   ایشان وی 1«الإثبات نفيا
گفتین اکرم العلها اال الفساق، حکن وجوب اکرام است، و  ؛ونه  وستثنی یعنی اگر 

گفتین ال تکرم الفساق  استثناء نشان وی دهد این حکن وختص به علها است. و یا اگر 
که التکرم وخصوص فساق است. اال العلها؛ استثناء نشان وی  دهد 

 وا تعلیقی بر این فروایش دارین: 
باشد، وعنایش سلب الحکن از ووضوع است و اگر  ای اگر جهله سالبه در هر جهله

استثناء چه  . اوا در جهله  است ایجابی باشد، وعنایش ثبوت حکن برای ووضوع
شود؟ و اینکه  ونه سلبی باشد و چه ایجابی باشد، چه ودلولی فههیده وی وستنی

بر گویین داللت بر حصر دارد، حصر چه بر چه؟ با توضیح به این سوال فروایش وا  وی
 شود.  نیز روشن وی ورحوم آخوندکالم 
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گفته وی یعنی حصر حکن در بخشی  ؛داللت بر حصر دارد استثناء شود جهله   وقتی 
کند حکِن  استثناء حصر وی« اکرم العلها اال الفساق»از ووضوِع وستثنی ونه. وثال در 

کرم ونه سلبی هن ههین است: الت  م را در بخشی از علها، در نفی و وستثنیااکر
کند سلِب حکن را و نفی سلب به  الفساق اال العلها؛ در اینجا هن استثناء نفی وی

که در وستثنی وعنای ثبوت حکن است و حصر حکن در اینجا نفی حکهی ونه   است 
کند این نفی  است، یعنی حروِت اکرام در خصوص علها ونتفی است و حصر وی

 سلب را در خصوص علها. 
ٰ و در وثال ٰ >لا  ب  ُ حِ ُ ُهٰ ي  ْهرَٰ َاللّٰ َ ح 

ْ
ىِءٰ َال الس ُ ٰ ب ِ ْىِلٰ ِمه   لا ٰ  َاْلق   ٰ ا ِ ه ْ ِلَمٰ م  ٰ َوٰ ظ ُ ُهٰ ك ان   عاٰ  َاللّٰ ِمي  ما < س  ال » ٰ 1َعِلي 

کند  آن یحرم را ونتفی وی «اال»و « ون ظلن»در « ال یحرم»یعنی « اال»یعنی یحرم،  « یحب
که فقط در  « ون ظلن»ونتفی است. لذا غیر « ون ظلن»و افاده حصرش این است 

 است. « یحرم»و « ال یحب»داخل در ههان 
که  وقتی ویگویین حصر، اگر جهله وستثنی ونه جهله   بنابر این سخن وا این است 

که ثبوت الحکن در وعنایش این  «اکرم العلها اال الفاسقین»ایجابی بود وثل  است 
کند و نفی ثبوت الحکن را فقط و  واعدای فاسقین است و اال نفی ثبوت الحکن وی

که  کند. نتیجه وی فقط در فاسقین نفی حصر وی کرام الفاسق ون »شود  الیجب اال
ونه   و این الیجب وخصوص فاسق از علهاست. و غیر فاسقین در وستثنی« العلها

 فهوم اختصاص رفع الحکن است به خصوص وستثنی.وانند. فی الجهله، و وی
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وعنایش این است « ال تکرم الفساق اال العلها»ونه سلبی بود وثال در   اگر وستثنی
که:_ که التکرم از عالهان برداشته شده این برداشته  _این ونطوق؛ و وفهووش این است 

 شدن حکن وخصوص علهاست و شاول غیر عالن از فاسقان نخواهد شد. 
که این جهله  ث تواند وخصص و یا وعارض  وی وفهووی هره این وفهوم این است 

 دلیل دیگر باشد. 
 این وفهوم نتیجه این حصر است

که این حصر در استثناء ههیشه حصر حکن در بخشی از  حرف وا این است 
حصر نفی حکن در بخشی از  ووضوع است، اگر حکن وا حکن ونفی بود، نتیجه  

ونه ایجابی بود، نتیجه حصر نفی آن ایجاب در خصوص   ووضوع است و اگر وستثنی
 وستثنی است.

گفتین تعلیق و نگفتین نقد. ایشان  ورحوم آخوندبیان  از یک جهت درست است لذا 
فرواید استثناء داللت دارد اختصاص حکن است به وستثنی ونه، حال خواه آن  وی

جابی باشد و خواه سلبی باشد؛ یعنی در التکرم الفساق اال العلهاء یعنی حکن ای
کار استثنا  التکرم وتعلق به ههان فساق است. لکن وا وی گویین پس در اینجا 

اختصاص الحکن سلبا أو ؤیجابا :» :فروایید چیست؟ این اختصاصی که شها وی
که جهله   وی بیانو « بالهستثنی ونه لت بر اختصاص حکن به استثناء دال  دارید 

ونه بعد از   به وستثنی وراد شها باید این باشد که حکن اختصاصونه دارد،   وستثنی
 به ووضوع خودش  و اال اگر استثناء هن نباشد هر حکهی دارد خروج وستثنی
که اساس ودلول جهله   جه وی. پس نتیاختصاص دارد  خروِج »در این  ، استثناء گیرین 

که وفهوم خاص به جهله وی ،است «وستثنی حصر نفی  دهد. و این و وستثنی است 
که داللت ویحکن در وستثنی  بعد از ونه   وستثنیدر کند بر حصر ثبوت حکن  است 

که این حکن در خصوص  وی« اال»با « اکرم العلها»یعنی در خروج وستثنی.  فههاند 
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که ف ، وی«علهال اال تکرم الفاسقین اال»گوید  فاسقان برداشته شده. و اگر وی ال »ههاند 
آن خروج،  و در نتیجه  در خصوص علها برداشته شده است. «تکرم الفاسقین

که حکن به وستثنی وی ا سخن وا لذونه بعد از خروج وستثنی اختصاص دارد.   فههین 
که آنچه افاده    اساسدر نتیجه کند وستثنی است نه وستثنی ونه.  حصر وی  این است 

 . است «حصِر نفی حکن در وستثنی»و « خروج»ن ای استثناء، در
کار استثنا، رفع حکن وستثنی ونه در خصوص وستثنی است. بنابر   خالصه اینکه 

که افاده   ی در جنبه ،ثقل اختصاص حکن ؛این حصر     وستثنی است و اینجاست 
که اختصاص وجود دارد وی که در وستثنی؛ اوا کند و اینجاست  ونه به   اختصاصی 

نتیجه اختصاص وستثنی است. یعنی با حصر رفع الحکن در وستثنی،  ،آید ویوجود 
 ونه بعد از خروج وستثنی است.  حکن در وستثنی گیرین دایره   نتیجه وی

 پایان                                                                   
  

 
 
 
 


