
 وجوه
استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

استثنائیه

الثانیوصفیه
 أن تکون
 بمنزلة
 «غیر»

نکته از رضی ج2 ص125

ویژگی موصوفش

 مثال

 مثال
 براي
 جمع
نکره

 فمثال
 الجمع
 :المنکر
 لَوْ کانَ)
 فِیھما آلِھَةٌ
 إالّ هللا
(لَفَسَدَتا

 / األنبیاء)
22)

 توضیح
 علّت منع
 استثنائیه
 بودن إلّا
در این آیه

 فالیجوز
 فی

«  «إالّ
 ھذه أن
 تکون
لالستثناء

دو مشکل

 من جھة المعنی، إذ التقدیر حینئذ: لو کانمشکل معنوي
 فیھما آلھة لیس فیھم هللا لفسدتا

 و ذلک یقتضی بمفھومھ أنھ لو کان فیھماتالی فاسد این معنا
آلھة فیھم هللا لم تفسدا، و لیس ذلک المراد

 مشکل
لفظی

 و ال مِن
 جھة
اللفظ

دلیل

 ألنّ «آلھة» جمع
 منکر فی اإلثبات
 ،فال عموم لھ

 فالیصح االستثناء
 :منھ، فلو قلت
«  قام رجال إالّ
» لم یصحّ  زیداً

 اتفاقاً

 دمامینی به نقل ازمخشري در کشّاف گفته است که گاهی نکره در جمله مثبت با وجود مقتضی
لوط؛ إلّا در این آیه  داللت بر عموم می کند و به  آیه قالوا إنّا ارسلنا إلی قوم مجرمین إلّا آلَ 
 استثنائیه است به دلیل نصب آل زیرا اگر وصفیه بود باید آل مجرور می شد بنابراین إلّا استثنائیه
 است منتها استثناء در این آیه، استثناء منقطع خواهد بود یعنی آل لوط تخصصا خارج است نه

تخصیصا

 اشکال
دمامینی

 این مطلب اتفاقی
 نیست زیرا کسانی

 مانند مبرّد
 مخالف این

شرطند

 شمنی و
 امیر در

مقام توجیه

 قول به مخالف
 آنقدر ضعیف بوده
 که مصنف آن را
 اصال به حساب

نیاورده

تسا بجاو بجوم لصتم مات مالک رد ینثتسم بصن اریز دوب بجاو "هللا" بصن دوب یم هیئانثتسا اّلا رگاجامع الدروس ج3 ص136

» و ما بعدھا صفةنتیجه .و لمّا لم یجز ذلک، دلّ علی أنّ الصّواب کون «إالّ

مثال براي شبیه به نکره
 و مثال المعرف الشبیھ بالمنکر: قول ذی
 الرّمة: اُنیخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة قلیل

 بھا األصواتُ إالّ بُغامُھا

 فإن تعریف «األصوات» تعریف الجنسدلیل شبیه به نکره بودن

 زیرا مستثنی در استثناء تام موجب متصلدلیل بر وصفیه بودن إلّا
باید منصوب گردد نه مرفوع

 توجیه مرحوم رضی
ج2 ص129

 کالم غیر موجب است زیرا قلیل متضمن
 معناي نفی است و همین مقدار براي غیر

موجب بودن کافی است

 شاهد از کتاب
 جامع الدروس

ج3 ص131

 گاهی نفی در کالم، نفی
 معنوي است مانند: یأبی اهللا إلّا

 أن یتم نوره و لو کره
المشرکون

و مثال شبھ الجمع: قولھ و کلّ أخ مفارِقھ أخوه لعمر أبیک إالّ الفرقدانمثال شبه جمع
فرقدان: دو ستاره قطبی هستند که با هم ایجاد شده اند و با هم دیده می شوند

نکته: إلّا در این مثال وصفیه است زیرا اگر استثنائیه می بود باید منصوب می شد زیرا در کالم تام  موجب قرار گرفته است

 دو
مسألتانمسأله

 مسأله
أول

 االُولی: أن
 الوصف ب
» و ما»  إالّ
 بعدھا علی
قسمین

 أحدھما: أن یطابق
 «ما بعد «إالّ
 موصوفھا فی
اإلفراد أو غیره

 توضیح مخصص بودن فالوصف مخصّص کالبیت المتقدمحکم این قسم
 إذالمعنی حینئذ: کل
 أخوین موصوفین
.بأنھما غیرالفرقدین

 وصف مخصص است یعنی
 قید احترازي است و فرد یا
 افرادي را از تحت حکم قبل
 اخراج می کند مانند استثنائیه
 و در این مثال آن دو برادري
 را که مانند دو ستاره قطبی

 باشند را از تحت حکم مفارق
شدن خارج می سازد

 :ثانیھما
 أن
یخالفھ

 حکم
 این
قسم

 فالوصف
 مؤکد

مثال
 نحو: «لھ
 عندی عشرة
 «إالّ درھمٌ

 توضیح
 مؤکّد
بودن

 ألنّ
 المعنی
 عشرة
 موصوفة
 بأنھا غیر
 درھم و
 کلّ عشرة
 فھی

 موصوفة
بذلک

نتیجه
 فالصفة ھنا
 مؤکدة
 صالحة
.لإلسقاط

 بنابراین اگر شخصی در
 دادگاه این جمله را

 بگوید و درهم را مرفوع
 کند ده درهم به گردنش
 ثابت می شود اما اگر
 درهم را منصوب نماید
 الّا استثنائیه بوده و نه

 درهم به گردنش ثابت
خواهد شد

 الثانیة: تفارق
» ھذه[أي»  إالّ
 «وصفیة] «غیراً
:من وجھین

 أحدھما: أنھ ال
 یجوز حذف
 موصوفھا

ال یقال: «جاءنی إالّ زید
غیر اصل در وصفیه است و الّا فرع آن است و همیشه اصل داراي خصوصیاتی باید باشد که در فرع نیستدلیلو یقال: «جاءنی غیرُ زید

 ثانیھما: أنھ ال
 یوصف بھا إالّ
 حیث یصحّ
 االستثناء

الثالث
الرابع

نکته

االّ


