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 مفهوم استثناء. 4

أکتم  اعللمتاإ      »: جملَ استثنائْي است؛ مثالً متتلل  فتتت  مقػود •
 . «اعتساق منٌ 

 
دارّد کي افم استثناإ در ناحْتَ مووتوب تاضتد ه نتي حلت  ه      توجي •

تي ملناُ غْم ه ماننتد ن  تاضتد ه تتي غتورت غتتت تتماُ       «   »
ِ فْمد؛  موووب تي کار رهد، دّگم در حوزٍ تحث متٌو  هغف قمار م

ه تلضتِ  « أکم  اعلاع  غْم اعلادل»مثالً نقاُ غدر مثال زدى است تي 
، غتت «غْم اعتاسق»کي اّن « أکم  اعلاع  غْم اعتاسق»مثال زدى اند تي 

 ؛ «اعلاع »است تماُ 
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 مفهوم استثناء. 4

تحث متٌو  استثناإ در جاِّ است کي ناظم تي حل  تاضْ  ه تناتماّن •
 ًمْن است  اّناغالً ملناُ استثناإ 

 ًما ؟؟؟کي  استثناإهفمني تتسْم هغتِ از •
استثناإ منقطع است، در هاقتع استتثناإ نْستت، تللتي ماتاز استت؛        •

ِ ضود  .ًمچند در عمتِ از ن  تي استثناإ منقطع تلثْم م
. استت « إخراج ما لوال یخرج لـذخ  »تي ملناُ هاقلِ کلمي  استثناء •

ِ فوّْ   افتم متا استاق را    « أکما  اعللماإ    اعتساق متنٌ  »هقتِ م
 .خواًد تود« أکم  اعللماإ»خارج نلنْ ، مطمول 
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 مفهوم استثناء. 4

ِ امماّند جملَ استثناإ در هاقع تتي    ضٌْد • غدر ت رووا  اهلل علْي ت م
ِ ضود ِ فوّْ  . ده جملي منحل م أکتم  اعللمتاإ    اعتسقتاق    »هقتِ م

ّتک  : تي ظاًم ّک جملي است هعِ در هاقع ده جملتي استت  « منٌ 
  تلتم  اعللمتتاإ  »ه جملتَ دّگتتم  « أکتم  اعللمتتاإ اعلتدهل  »جملتي  
 . «اعتسقاق
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 مفهوم استثناء. 4

ِ خواًد • در « أکم  اعللماإ    اعتسقتاق متنٌ   »تگوّد مدعول مطاتقِ م
 . هاقع اّن ده جملي است

ً  مقػود نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت اّن است کي جملتَ    ضاّد •
استثنائْي ّک مدعول مطاتقِ دارد ه ّک مدعول اعتزامتِ هقتتِ فتتتي    

ِ ضود مدعول مطاتقِ ن  اّن استت  « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »: م
؛ ه ّتک متدعول   «اکما  عاعمانِ کي ااسق نثاضند، هاجتة استت  »کي 

 ؛ «عاعما  ااسق هجوب اکما  ندارند»اعتزامِ ً  دارد کي 
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 مفهوم استثناء. 4

ِ فوّدتي • ننچي از نظتم  « ...أکم  اعللماإ»: عثارت دّگم هقتِ متلل  م
ِ نّتد ه ًمتَ        ِ ااتد اّن است کتي هجتوب اکتما  مت متٌومِ اتتاق م

ِ فْمد ِ فوّد. عاعما  را در تمم اّتن  «    اعتسقاق متنٌ  ... »: هقتِ م
ِ کند ِ نّد ه ااسقا  را از تْن اّن علما خارج م  .عثارت اخْم م
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 مفهوم استثناء. 4

ِ امماّند اّن است   نلتي اُ • کي نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت اّناا م
متٌو  « أکم  اعللماإ    اعتسقاق منٌ »کي افم جملي، اثثاتِ تاضد مثل 
«   تلتم  اعللمتاإ    اعلتدهل متنٌ     »دارد ه افم سلثِ تاضتد مثتل   

 .متٌومص اقوُ از متٌو  تمکْة اهعِ است
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 مفهوم استثناء. 4

اّطا  تماُ اّن مطلة اّن نلتي را ذکم کمدند کي افم موجثتي تاضتد،    •
تماُ دست ّاتِ تي متٌو  تي اطالق ه مقدمات حلمت نْاز دارّ ؛ اما 
افم ساعثي تود، تده  نْاز تي اطالق مقدمات حلمت متٌو  را استتادى 
ِ کنْ ؛ زّما نتِ طثْلت تي نتِ تما  ااتماد ه حػتع تحقتق اْتدا      م

ِ کند  . م
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 مفهوم استثناء. 4

ِ فوّداس • در هاقتع تتا   «   تلم  اعللماإ    اعلدهل متنٌ  »: هقتِ م
ِ کند ه در حقْقت  نتِ طثْلت اکما  ًمَ انحاإ ه ااماد اکما  را نتِ م

ِ فوّد ِ کند در حاعِ کي هقتِ م أکما  اعللمتاإ  »: سنخ حل  را نتِ م
ِ دانْ  کي طثْلتت تتي هجتود    «    اعتسقاق منٌ  در ناحَْ هجود ما م

ِ ضود؛ تنتاتماّن هقتتِ ّتک ض ػتِ از      امدُ از اامادش موجود م
ِ کند، ّک ض ػتِ از اضت اظ حلت  ثاتتت      اض اظ تحقق اْدا م
ِ ضتود ه متا تتماُ     ِ ضود کي در ناحَْ مستثنِ ن  ض ع منتتِ م م
اّنلي ثاتت کنْ  سنخ منتتِ ضدى است، تي اطالق ه مقدمات حلمتت  

 .نْاز دارّ 
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 مفهوم استثناء. 4

تحث امم ه نٌِ فتتْ  چو  امم طلة اّااد است ه هجود طثْلت در •
تي هجود امدُ از اامادش است، تا تحقق ّک امد مأمور تتي تحقتق   

ِ کند تي ًمْن دعْل  ز  نْست در موارد امم ما متأمور تتي را   . اْدا م
 ؛ملمراً تحقق تث طْ 

ِ إ استت ه عتد      • اما از نناا کي در ناحَْ نٌِ، مطلوب نتِ ّک ضت
ِ ّاتد، تماُ اّنلي  ِ إ تي انتتاإ تما  ااماد ه تما  حػع ن  تحقق م ض

در حقْقت . نٌِ را امتثال کنْ ، تاّد از تما  ااماد طثْلت اجتناب کنْ 
نقاُ غدر ت رووا  اهلل علْي ت ن  حمف را در اّتن تحتث متا ًت        

ِ کند  .تطثْق م


