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تلفن 07132304017 :
این اثر ،مشمول قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1348است .هر کسی تمام یا قسمتی از این اثر را
بدون اجازه مولف (ناشر) نشر یا پخش و عرضه کند ،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

دانشجوی گرامی
حضور در کالسهای موسسه آموزش عالی فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ،ارتباط زنده
و دو طرفه بین دانشجو و استاد ،قرار گرفتن در جو کنکور  ،ایجاد انگیزه رقابت  ،رفع
اشکاالت دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می
شوید انتخابی است که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد .
شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه آموزش عالی فاضل بهه شهما ایهن
امکان را می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بیابید چهرا کهه
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

هب انم هستی بخش رهنما
همه عمر ربندا رم سر از این خمار مستی
تو هن مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

که هنوز من نبودم که تو رد دلم نشستی
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

چه ح کایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی رد ماجرا بستی
که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

نظری هب دوستان کن که هزار بار از آن هب

هب وصال مرهمی هن چو هب انتظار خستی

دل رددمند ما راکه اسیر توست یارا
هن عجب که قلب دشمن شکنی هب روز هیجا

تو که قلب دوستان را هب مفارقت شکستی

ربو ای فقیه داانهب خدای بخش ما را

تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

دل هوشمند باید که هب دلبری سپاری

که چو قبله ایت باشد هب از آن که خود رپستی

چو زمام بخت و دولت هن هب دست جهد باشد

چه کنند اگر زبونی نکنند و زریدستی

گله از فراق یاران و جفای روزگاران

هن طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی
سعدی شیرازی

ارث حاضر و شعر شیخ اجل راهب ع زت ربارد زبرگوار و مهربانی خواهر ع ززیمتقدیم می نمایم.

مقدمه مؤلف
خدای را شاکرم که توفیق آن داد تا خدمتی ناچیز به جامعه فقهی و حقوقی کشور عرضه نمایم.
علم اصول فقه از پربارترین علوم دوران اسالمی میباشد و در طول سالیان ،تألیفاتی بسیار
ارزنده در این زمینه نگارش یافته که همواره راهنمای فقها و حقوقدانان در درک مسائل فقهی و
حقوقی و تقویتکننده قدرت استدالل آنان بوده است .وکالی برجستهی کشور همگی
متفق القولند که تسلط بر علم اصول فقه ،اهرم قدرت و عامل پیروزی یک وکیل دادگستری در
محاکم است .اشراف بر این علم میتواند منجر به نظمدهی اطالعات حجیم و پیچیدهی موجود
در ذهن یک وکیل دادگستری گردد و او را در سختترین شرایط یاری رساند.
همانگونه که می دانیم درس اصول فقه از جمله منابع اصلی آزمون ورودی پرتنش وکالت است و
هرچند که ضریب این درس از سایر دروس منبع ،پایینتر است اما دشواری مباحث و عدم
تسلط اکثر شرکتکنندگان در آزمون نسبت به آن ،اقبال قبولی کسانی را که برای یادگیری
درست این علم سرمایهگذاری میکنند با افزایش تراز نهایی داوطلب ،دو چندان مینماید.
تاکنون تألیفات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است اما متأسفانه اکثر این آثار
بدون توجه به وضعیت خاص متقاضیان آزمون وکالت نگاشته شده است .لذا در این اثر سعی
گردیده است که بهترین و مناسبترین روش آموزش و مطالعه درس اصول فقه طراحی گردد و
مباحث به اندازهای ساده و روان شود که مخاطب از خواندن آن دچار خستگی ناشی از نقل
مطالب نگردد .دو منبع اصلی درس اصول فقه برای آزمون ورودی وکالت یعنی کتاب
«مبانی استنباط حقوق اسالمی» تألیف دکتر ابوالحسن محمدی و نیز کتاب «اصول
فقه کاربردی -دوره  3جلدی» تألیف آقایان حسین قافی و سعید شریعتی ،منابع
اصلی نگارنده در تألیف اثر حاضر میباشد و البته پیکره اصلی کتاب حاضر در تنظیم
مطالب ،تقسیم بندی ها و نمودارها ،کتاب اصول فقه کاربردی(دوره  3جلدی) است که
به لحاظ اهمیت آزمونی آن ،مخصوصاً در سالهای اخیر ،بطور ویژه و در بیشتر موارد،
عین المتن آن مورد استفاده قرار گرفته است.
از آنجایی که کتاب سه جلدی ارزشمند اصول فقه کاربردی به دلیل حجیم بودن و فرصت
اندک ،گاهی مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته ،موسسه آموزش عالی فاضل شیراز به وسیله
مولفین(حوریا سجادی و سیدمحمدباقر حسینی) و ویراستاری عباس تنده مروست ،کتابی در
زمینه اصول فقه تالیف نموده که حاوی مطالب آزمونی دوره سه جلدی اصول فقه کاربردی و
مبانی استنباط حقوق اسالمی می باشد .کتاب مذکور ،عالوه بر بیان و شرح موضوعات الزم
جهت آزمون وکالت ،نکات و مثال ها و نمودارها و تقسیم بندی و تفکیک های ضروری را شامل
است .هم اکنون بر آن شدیم کتاب نکات مهم اصول فقه که حاوی نکات اصلی و
آزمونی درس اصول فقه بوده با حجم کمتر از کتاب درس ،جهت مرور مطالب در ماهها

و روزهای نزدیک زمان آزمون وکالت تالیف گردیده تا دانشجویان و داوطلبین در
فرصتی کوتاه ،امکان یابند مباحثی را که سابقاً در کتاب درس ،با شرح و تفصیل و
مثال خوانده اند در قالب نکات و به صورت مختصر ،تثبیت نموده و تسلط یابند.
امید است که با اتکال به خداوند متعال و یاری حضرت ولی عصر(عج) ،داوطلبین عزیز با مطالعه
این کتاب(البته بعد از کتاب درس اصول فقه فاضل) ،مباحث و موضوعات کلیدی آزمون را در
اندک زمانی تثبیت نموده و نهایت بهره وری از آن را در آزمون وکالت داشته باشند .مؤلف،
پیشنهادات راهبردی و مفید شما خوانندگان محترم جهت مطلوبیت بیشتر کتاب حاضر را با
اشتیاق پذیراست.
موفق باشید
سید محمدباقر حسینی
بهار 13۹۶
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فصل اول :الفاظ
گفتار اول :وضع الفاظ
نکته :1به قرار دادن الفاظ و کلمات برای رساندن معانی و مفاهیم وضع می گویند.
واضع :ا و
ارکان وضع

موضو  :لف
موضو له:

که به وضع لف

را که برای د ل
ا

ردا ه اند.

بر معنا قرار داد

را که لف برای د ل

د اس .

بر ن قرار داد

د اس .

نکته :2اقسام وضع ،به رح زیر اس :

 .1وضع عیینی یا

ی ی

ضمنی

اقسام وضع لف
 .2وضع عینی یا

 .1وضع ت یی

صری

ی

(تخصیص ) :قراردادن لفظی در برابر معنایی مش ص وسط واضع .وضع عیینی،

بر مد از اراد فرد یا افراد اص اس  .یعنی فرد یا افرادی به صورت گاهانه برای ان قال یک مفهوم یا
ا ار به فرد ،یء یا مکان اص ،لفظی را برگزید اند.
اقسا وضع ت یی
الف)وضع ت یی

:
ص ح :حال ی اس که واضع مش ص ،هنگام وضع کردن یک لف برای یک معنا،

معنای ن لف را صریحاً بیان می کند .عاریف موجود در قانون ،از این قسم وضع اس .
ب)وضع ت یی

ضم

 :حال ی اس

که واضع با بیان رایط یا ثار و احکام یا م ادیق یک لف ،

معنای لف را به ما بفهماند ولی صراح اً عریفی از لف ارائه نکند.
1

نکات مهم اصول فقه .....................................................................................................................................................
 .2وضع ت یُّّ

(تخصّص ) « :لفظی در برابر یک معنا به صورت مکرر اس عمال می ود بی نکه یش ر

برای این معنا به صورت مس قیم وضع د با د و به دریج در اثر کثرت اس عمال ،علاقه و یوندی اص
بین لف و معنا در ذهن افراد ایجاد می ود بهگونه ای هر گا ن لف بدون قرینه به کار رود ن معنا
به ذهن طور می کند»(اصول فقه کاربردی ،ج ،1ص .)22
نکته:3
مهم رین فاوت وضع عیینی با عینی در واضع ن اس که اولی در اثر جعل و قرارداد واضع بوجود می
ید و دومی در اثر کثرت اس عمال محقق می گردد .الب ه علاو بر فاوت فوق می وان گف وضع عیینی
ب ورت نی و دفعی بوجود می ید در حالی که وضع عینی ب ورت دریجی دید می ید.
نکته:4
الفاظ در یک قسیم بندی به یو زیر قسیم می وند:
 « .1ت ادف» اگر دو یا چند لف دارای یک معنا با د  ،یعنی چند لف برای یک معنا وضع د
با د ،ن الفاظ را م رادف  ،یا هم معنا می گویند».
.2

ختص :یک لف با یک معنا.

الف) ختص زئ  :لفظی که دارای یک معنا بود و یک م داق دارد.
ب) ختص کل

( شت ک

وی) :لفظی برای یک معنایی کلی وضع گردد که ن معنا دارای

صاد ق و اف اد ت دد با د .مثل بیع(نقدی و نسیه) ،نکاح (دائم و موق ) ،وکال ( اص و عام) و ...
 .3شت ک لف

 :یک لف با چند معنای حقیقی جداگانه در یک زبان که ا ن ان ح ی

ت دد

در زیر یک معنا قابل جمع نبا د .به عبارت دیگر ،لفظی که در اصل لغ برای چند معنا وضع د اس .
مثل عین یا یر یا حقوق یا امر.
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گفتار چهار  :طوق و فهو
نکته:81
طوق :عبارت اس

از معنایی که مس قیما از کلام فهمید می ود و موضو ن در جمله ذکر د

اس  .فهو  :عبارت اس
جمله ذکر نشد اس

از معنایی که بطور یر مس قیم از کلام فهمید می ود و موضو

ن در

بلکه از سا مان و رکیب کلمات در جمله فهمید می ود .مثل ًا ماد  24ق.م

می گوید « :هیچ کس نمی واند رق و وار عامه و کوچه هایی که
کند» از این ماد دو حکم فهمید می ود :یکی اینکه کوچه ای که
نیس (منطوق) ،حکم دیگر اینکه کوچه ای که

ر نها مسدود نیس  ،ملک
رش مسدود نیس

قابل ملک

رش مسدود اس  ،قابل ملک اس (مفهوم).

نکته :81
مفهوم را به این نحو هم عریف کرد اند « :فهو به
نشده ول از آن فهمیده

شود و لاز ه

ا

ای اصل

گفته

شود که در مله بدان تص ح

مله است»(همان ،ج ،1ص .)147در

عریفی دیگر از مفهوم و منطوق بیان د « :منطوق ،معنایی اس که جمله با دلال مطابقی بر ن دلال
دارد اما مفهوم ،معنایی اس

که با دلال

ال زامی و به صورت بیِّن به معنای ا ص از جمله فهمید می

ود»(همان ،ص  143به نقل از  :نائینی ،فوائد الأصول ،ج ،1ص422؛ ویی ،محاضرات ،ج ،5ص.)52
نکته :82
هر جمله و کلامی ح ما منطوقی دارد ولی نباید

ور کرد که ح ما باید مفهوم هم دا ه با د؛ مثلا

بق ماد  1113ق.م «هیچ کس نمی واند بی

از یک اقام گا دا ه با د» این ماد فقط منطوق

دارد و مفهوم ندارد .یا مثل ًا ماد  992ق.م« :هرکس باید دارای نام انوادگی با د».

22
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نکته :83
منطوق صری

د ل مطابقی
د ل

اقسام منطوق

ضمنی
د ل اق ضاء

منطوق یرصری

د ل ال زامی

 .1د ل مطابقی

د ل لف بر مام معنای ن

د ل

نبیه )ایماء(

د ل ا ار

اقسام د ل
لف بر معنا

ضمنی

 .2د ل

 .3د ل ال زامی

د ل لف بر ب شی از معنای ن
د ل لف بر چیزی که ارج از معنای ن اس
یا بگوئیم :د ل لف بر معنای ارج از موضو له
که ن معنا زمه موضو له اس .

نکته :84
به دلال مطابقی و ضمنی کلام ،منطوق صری گف ه می ود اما به دلال ال زامی کلام ،منطوق یرصری
(مدلول سیاقی) گف ه می ود.
 .1دلال

مطابقی :مثلا در اصل  113ق.اساسی« :رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی می با د».

منظور قانون گذار مام اصول قانون اساسی اس نه ب شی از ن.
 .2دلال

ضمنی :ماد  223ق.م.اسلامی « :1392حد سرق

دوم قطع ای چپ  »...لف

ا در اینجا بر ب شی از ا (یعنی از ایین بر مدگی به نحوی که ن ف قدم و

مقداری از محل مس باقی بماند) دلال
احکام ثمن دلال

به رح زیر اس  :الف) .........ب) در مر به

دارد .همچنین دلال

ضمنی اس .
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.3دلال ال زامی :ماد  1111ق.م« :درصور ی که وهر نفقه زن را ردا

نکند ،محکمه میزان نفقه را

معین و وهر را به دادن ن محکوم واهد کرد ».لف محکمه در اینجا بر معنایی ارج از ن (یعنی
قاضی محکمه) دلال دارد نه بر مام محکمه و نه بر قسم ی از محکمه.
نکته:85
برای ش یص دلال مطابقی و ضمنی و ال زامی از یکدیگر باید به این نک ه دق کرد که نچه از لف
اس نبا می ود معنای لف اس
لف بر مام معنای
لف بود با دلال

دلال دا

یا ویژگی ها و ثار همرا معنا؛ اگر مورد اس نبا معنای لف بود و
با دلال مطابقی روبهرو هس یم اما اگر مورد اس نبا قسم ی از معنای

ضمنی روبه رو هس یم .حال اگر مورد اس نبا معنای لف نبود بلکه ویژگی ها و ثار

همرا معنای لف بود دلال ال زامی واهد بود.
نکته :86
اقسا

طوق غی ص ح ( دلول سیاق )

 )1دلالت اقتضاء :هرگا صحت کلا انشایی یا بری از نظر عقلی یا رعی یا قانونی یا لغوی ،تض
و ستلز در ت د گ فتن کلمه ای باشد ،آن ا دلالت اقتضا گو د .در این نو دلال
که م کلم ن را ق د کرد با د .در دلال

اق ضاء ،دو عامل لازم اس  :اول اینکه دلال

مورد نظر ،مق ود و مراد م کلم با د .دوم اینکه درس ی و صدق کلام وی از جه

ر اس
کلام بر معنای

عقلی یا رعی یا

حقوقی یا لغوی در گرو این دلال با د(همان ،ص 129و .)131
 )2دلالت ت بیه (ا ماء) :عبارت از این اس
علت حکم است وگرنه نمی بایس

که کلا دارای قیدی اس

ذکر ود .علام

دلال

که به نظر می رسد ن قید

نبیه و ایماء ،ن اس

عبارت ،می وان لف «چرا» را بکار برد .اگر «جواب چرا» در م ن عبارت یاف
نبیه و ایماء دارد .لازم به ذکر اس
منطوق صری اس

نه دلال

که بیان عل

که بعد از ا مام

د این عبارت ،دلال

«به واسطه فقدان ق د» در ماد  195ق.م از ریق

نبیه و ایماء .در بیان عل

از ریق منطوق صری  ،الفاظ به واسطه ،به

دلیل ،به سبب ،ب ا ر و  ...که صراح در علی دارند بکار رف ه اس .
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 )3دلالت اشاره :عبارت از این اس که گف ار لازمه ای دا ه با د که معمولا مق ود گویند نمی با د
ولی از گف ه او ن یجه گیری می ود .همچنین اس ادان قافی و ریع ی در عریفی م

ر ر می فرمایند:

«دلالت کلا ب آنچه لاز ه آن است ا ا گو ده آن را اراده نک ده است» .در واقع دلال ا ار غالباً
نتیجه گی ی از چ د عبارت (اعم از چ د اده قانون

ا چ د ب د ق ارداد) می با د ولی مکن

است نتیجه گی ی از ک عبارت هم باشد.
نکته :87
دلال

اق ضا و نبیه مق ود م کلم هس ند ولی دلال

ا ار الزاماً مق ود م کلم نیس

و ممکن اس

دلال ا ار  ،مق ود م کلم با د یا نه.
نکته :88
فهو

وافق :قضیه ای اس که حکم ن نفی ًا و اثبا ًا موافق حکم منطوق با د ،به عبارت دیگر مفهوم

جمله از جه نفی و اثبات مطابق منطوق با د و حکم در هر دو همسنخ اس و بر دو نو اس  :قیاس
اولوی و قیاس مساوات(یا قیاس ساد اصولی یا مثیل منطقی) .الب ه به نظر اس ادان قافی و ریع ی در
ک اب اصول فقه کاربردی و بر ی اسا ید دیگر ،منظور از مفهوم موافق در بحث مفهوم ،قیاس اولوی
اس و قیاس مساوات و قیاس ادنی در بحث قیاس مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
نکته:89
 .1قیاس اولو ت :گاهی عل حکم در مفهوم(فر ) ،قوی ر و دید ر از عل حکم در منطوق(اصل) اس
که ن را قیاس اولوی نامند.
اد ات نا

مفهوم موافق از نو قیاس اولوی عبار ند از :اگرچه ،هرچند که ،ح ی ،با اینکه ،ولو اینکه،

ولو ،ح ی اگر ...که در اکثر موارد وجود دارد اما به رین را

نا

این مفهوم موافق با کمک عقل اس .

وجه کنیم که این ادات در منطوق و عبارت بیان می وند .برای اینکه م وجه ویم عل حکم مفهوم
از عل حکم منطوق قوی ر اس

ضابطه این اس  :حکم مفهوم ،قط

ت و واضح ت از حکم طوق

بوده و نیازی به تأ ل ندارد ولی حکم منطوق از وضوح کم ری نسب به حکم مفهوم بر وردار اس .
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 .2قیاس ساوات (ساده اصول

) :گاهی عل حکم مفهوم و منطوق با هم مساوی

ا تمثیل ط

اس ؛ سرای دادن حکم یک موضو

اص به موضو مشابه ،به دلیل مش رک بودن ن دو در عل حکم

را قیاس مساوات گویند.
نکته :91
فهو

خالف :قضیه ای اس

جمله در نا
هف

که حکم ن نفی ًا و اثبا ًا م الف منطوق با د .باید وجه نمود که کل

مفهوم و ا قسام ن بسیار بااهمی

اس  .اصولیین یعه برای مفهوم م الف

یا

نو بیان نمود اند از جمله :ر  ،ای  ،ح ر و اس ثناء ،وصف ،عدد و لقب .اکثر اصولیین چهار

قسم اول را حج
ر و ای

ر را فاقد حجی

می دانند اما سه قسم

می مارند .دلیل حجی

و اع بار مفاهیم

و ح ر ،بادر می با د .الب ه وصف و عدد در صور ی که قرینه ای بر مفهوم دا ن نها

با د مفهوم دارند.
نکته :91
فهو ش ط
ش ا ط فهو داشتن مله ش طیه:

 -1وجود ادات ر .
 -2سه رکنی بودن جمله ر یه نه دو رکنی بودن ن.
 -3ر

مذکور در منطوق ،عل

و سبب انح اری جزا(حکم یا الی) با د و

جایگزینی ندا ه با د(.مهم رین ر از بین  4ر )
 -4باید میان ر و جزا ،ار با و ملازمه وجود دا ه با د به گونه ای که حقق
جزا م وقف و معلق بر وجود ر با د و ر  ،سبب حقق جزا محسوب ود.
نکته :92
ضابطه ش اخت مله ش ط سه رک

از مله ش ط دو رک
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تا نیمه راه از مله ش طیه فهو
الف) اگ

اند و ط

وضوع ،باق

که جمله ر ی ،سه رک

گی م .نگا دو حال ممکن اس

ی

ید:

بود که روند فهو گی ی را ادا ه دهیم این نشان می دهد

اس و می وان از ن فهو ش ط گرف .

من ط وق  :موضو  +ر  +حکم
مفهوم ر  :موضو  +عدم ر  +عدم حکم )نه حکم جدید(

ب) اگ وضوع ،باق نماند و ط
که جمله ر ی ،دو رک

نبود که روند فهو گی ی را ادا ه دهیم این نشان می دهد

اس  .این جملات ر ی دو رکنی ،فهو ش ط ندارند و فهو شان

سالبه به انتفاء وضوع اس  .چرا در این جملات ،ش ط ،در ا تح ق وضوع عبارت بوده و به
ت بی ی ش ط،

وِّّ

وضوع و همان وضوع مله ش ط

است لذا اگر از جمله ،مفهوم ر

بگیریم با بردا ن ر  ،موضو عبارت هم اک د و از بین می رود و وق ی که موضوعی باقی نماند
دیگر حکمی بیان نمی ود و جمله مفهوم سا ه نمی ود.
منطوق :ر )موضو (  +حکم
مفهوم ر  :عدم ر )عدم موضو ( :در این صورت حکم هم
نمی ید.

نکته :93
سوال :ملات ش طیه ،اصولاً و غالباً دارای سه رکن بوده و وضوع و ش ط ،ارکان دای از هم
هست د ا دارای دو رکن بوده و ش ط و وضوع ،روی هم ک رکن هست د؟
واب :غالباً ملات ش ط  ،سه رک

است به ا ن صورت که که ش ط در مله ش طیه ،غی

از وضوع و غا با آن است به گونه ای که و ود ا عد

وضوع ،وابسته به ش ط نیست .در

چنین مواردی ،حقق حکم منو به وجود ر اس ولی حقق موضو  ،منو به وجود ر نیس .
ا ا در ب خ

وارد« ،ش ط» در مله ش طیه ،ص فاً ب ای بیان وضوع حکم آ ده و بیان ک ده
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و تح ق بخش وضوع حکم است که در واب ش ط بیان شده است؛ به گونه ای که اگر « ر »
من فی ود موضو حکم نیز به کلی من فی واهد د(همان ،ص.)159
نکته :94
برای مفهوم دا ن جمله ر یه ،ش ط ذکور در طوق ،با د ت ها علت حکم طوق باشد .ا ا
اگ ش ط ،علت انحصاری حکم نباشد و حکم ،علت ا علل د گ ی هم داشته باشد عبارت
ش ط  ،فهو ش ط ندارد.
نکته :95
دلالت مله ش طیه ب و ود « لاز ه و رابطه سببیت بین ش ط و زا» از هت وض
تو ه به هیئت ت کیب

و با

مله ش طیه است و «انحصار در سببیت» به وسیله اطلاق مله ش طیه

شود(همان ،ص  .)161به این بیان که وق ی در جمله ر یه ،یک یا چند ر بیان د و

ثابت

ر های دیگر بیان نمی ود(عبارت از جه

ر های دیگر ،مطلق اس ) می وان اس نبا نمود که

ر یا رو بیان د در منطوق ،نها عل

حقق حکم منطوق هس ند.

نکته :96
بطور کلی منطوق جمله ر یه این اس
حجی

که اگر ر محقق ود ،جزا نیز در ی ن واهد مد ،در
زیرا بطور مس قیم از ن فهمید می ود .حال اگر

منطوق جمله ر یه هیچ ا لافی نیس

ر من فی ود ،یا به بع ن جزا هم من فی واهد د؟ به عبارت دیگر یا مفهوم م الف ر
حجی دارد؟ شهور اصولیان ت دند که فهو

مله ش طیه حجت است و به ت بی ی ،مله

ش طیه فهو دارد و ب انتفای زا در صورت انتفای ش ط دلالت
نکته :97
در ف ض مع چ د ش ط ب ای طوق ،دو حالت قابل تصور است:
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الف) ممکن اس دو ا چ د ش ط در ع ض هم ذک شده با د به گونه ای که ه کدا از آنها و ود
داشته باشد حکم ورد ن

در واب ش ط ،ثابت خواهد بود .در چنین مواردی ،ان فای یک ر ،
شود .مانند مواد 356ق.م.ا

مس لزم ان فای حکم نیس بلکه انتفای همه ش ا ط باعث انتفای حکم
و  215و 241ق.م(همان ،ص)152
ب) ممکن اس

دو ا چ د ش ط

که در عبارت مد  ،هر کدام به نهایی موجب حقق حکم نبا د

بلکه ا تماع ش وط طوق در تح ق حکم و زا دخالت و ن ش دارد .در این موارد ،بر لاف حال
الف ،انتفای ه ک از ش ا ط ،و ب انتفای حکم خواهد بود .مانند مواد 431و  412و  1223ق.م
و  654ق.م.ا (همان ،صص 152و .)153
نکته :98
در دو صورت مله ش طیه فهو ندارد:
 .1در صور ی که ر سبب انح اری حقق جزا نبا د :یعنی یر از این ر سبب دیگری برای حقق
جزا وجود دا ه با د که در این فرض جمله ر یه مفهوم ن واهد دا

.

 .2جملات ر یه ای که من فی دن ر باعث ان فای موضو حکم می ود نیز مفهوم ندارد .به
عبارت دیگر گف ه می ود قضیه ر یه سالبه به ان فاء موضو مفهوم ندارد.
نکته :99
ای

در اصطلاح اصول فقه ،ایان و نهای ی اس

حکم یا ود حکم ،مقید به ای

که در ضمن یک حکم بیان می ود .هرگا موضو

و نهای با د ،یا دلال می کند بر اینکه حکم بعد از ای و نهای ،

م الف حکم یشین اس ؟ بیش ر اصولین بر این عقید اند که مفهوم ای حج اس .
نکته:111
نمودار برای یو مفهوم ای گرف ن:

منطوق:موضو  +ای  +حکم
مفهوم ای  :موضو  +عدم ای )بعد از ای (  +عدم حکم
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نکته :139

 .1از مام جهات
اجمال م

م

صم ل

ش به ه فه و ی ه

ص
هات

 .2از ب خ

خصص فصل

دوران امر بین م باینین)(1
دوران امر بین اقل و اکثر)(2
دوران امر بین م باینین)(3
دوران ا

بهه م داقیه

م

صم ل

م

ص منف ل

ل و اکث )(4
بین اق ّ

نکته :141

***خلاصه نکات لاز ب ای حل سوالات در بحث ا مال خصّص:
ط ح سه سوال هم در هت دستیاب به پاسخ سوال در آز ون:
 -1ا مال از ن

فهو است ا از ن

صداق؟

اگر معنا و مفهوم م ِّص یا منظور قانونگذار از م ِّص در م ن قانونی رو ن نبا د بهه مفهومیه
بهه م داقیه
م ِّص رخ داد و اگر معنای م ِّص رو ن بود و واقعه و م داق مجهولی وجود دا
م ِّص حقق یاف ه اس .
 -2اگ ا مال از ن
(

ای ی

فهو است ت د د بین تبا ین (دو احتمال شکوک)است ا اقل

)و اکث (

ای شکوک)؟

 -3سوال شمول اصل است ا استث اء؟
اصل کل :
یا م

اجمال م ص به عام سرای کرد و عام ،مجمل می ود .مورد اجمال (مورد ک) مشمول عام
ص نبود و با موازین قانونی یا قواعد دیگر یا اصول عملیه عیین کلیف می ود.

استث ای هم:
اگر سه ر ( -1منف ل بودن م

ص  -2اجمال م

ص از نظر مفهوم  -3ردید بین اقل و

اکثر با د)
استث ا:
اولاً :اجمال م ص به عام سرای نکرد و عام مجمل نمی ود.
ثانیاً :مورد اجمال (اکثر مشکوک) مشمول عام اس .
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نکته:
در حال ردید بین اقل (م یقن) و اکثر (مشکوک) ،اقل م یقن همیشه مشمول م
منف ل اس .

ص اعم از م ل یا

نکته :141
حالات شبهه فهو یه در خصص تصل:
الف)دوران ا بین تبا ین :گاهی ردید در مفهوم م

ص میان دو معنایی اس که از هم جدا بود

و هیچ طابقی با هم ندارند .مثال «واردات هر نو کالایی جایز اس

یر از یر» لف

بین یر وراکی و یر لات .در این قسم هم ا مال خصص به عا س ا ت

یر مردد اس

ک د و باعث مجمل

دن ن می ود در ن یجه نمی وان افراد مورد ردید را دا ل در عام و مشمول ن دانس  .الب ه عام
در مورد اجمال (مورد ک) قابل اس ناد نبود ولی در یر مورد اجمال (مواردی که یقیناً ح

مول

حکم عام هس ند) قابل اس ناد اس .
ب)دوران ا

بین اقل و اکث  :گاهی ردید در مفهوم م

گس رد ر اس  .در این قسم اجمال م

ص میان یک معنای محدود و یک معنای

ص به عام سرای می کند و باعث مجمل دن ن می ود

در ن یجه نمی وان افراد مورد ردید را دا ل در عام و مشمول ن دانس  .الب ه عام در مورد اجمال
(مورد ک یعنی مورد زاید بر قدر م یقن) قابل اس ناد نبود ولی در یر مورد اجمال (مواردی که یقیناً
ح

مول حکم عام هس ند) قابل اس ناد اس .

نکته :142
الف) دوران ا

بین تبا ین :مثلا بگویند «هر دانشجویی با رعای امکانات دانشگا حق دارد که در

کوی دانشگا سکنی گزیند» و بعد بگویند «دانشجوی هرانی این حق را ندارد» حال ردید یدا می ود
در مفهوم هرانی که یا منظور م ولد در هران اس یا ساکن در هران .در این قسم هم ا مال خصص
به عا س ا ت

ک د و باعث مجمل دن ن می ود در ن یجه نمی وان افراد مورد ردید را دا ل

در عام و مشمول ن دانس .
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بین اقل و اکث  :یک رای وحدت رویه قبل از سال  1353می گوید « :بق مقررات

ب) دوران ا
ق. .د.م عموم ا
ماد واحد

اص (اعم از حقیقی و حقوقی) موظف به ردا

ورای انقلاب

اس » این ماد واحد م

هزینه دادرسی هس ند» در سال 53

ویب د بدین بیان که« :بنیاد مس ضعفان از ردا
ص رای وحدت رویه قبلی اس  .س از

هزینه دادرسی معاف

ویب این ماد واحد مشکل ایجاد

د که رک های وابس ه به بنیاد مس ضعفان (اکثر) نیز علاو بر سازمان مرکزی بنیاد (اقل) از ردا
هزینه دادرسی معاف اند؟ در اینجا گف ه د که اجمال اص به عام سرای نمی کند واقل م یقن(بنیاد
مس ضعفان) به اس ناد م

ِّص(ماد واحد سال  )53از ردا

هزینه دادرسی معاف هس ند اما اکثر

مشکوک ( رک های وابس ه به بنیاد مس ضعفان) ،به اس ناد عام(رأی وحدت رویه) باید هزینه دادرسی
بپردازد .اس ثنای مهم در جایی اس
م

اولاً  :اجمال م

ص از بر ی جهات از جه

مفهوم با د .ثانیاً :

ص ،منف ل با د .ثالثا ً :ردید ،بین اقل و اکثر با د .در این قسم اجمال اص به عام سرای نمی

کند و می وان در مورد افراد مورد ردید به عموم عام عمل کرد.
نکته :143
در مورد بهه م داقیه (چه م ل و چه منف ل) ا مال خاص به عا س ا ت

ک د و نمی وان به

عموم عام عمل کرد .لذا در مثال مذکور ن دانشجوی مورد ردید نمی واند در اردو رک کند.
نکته :144
در بهه م داقیه دلیل عام یا دلیل اص(م

ص) ،نمی وان به دلیل عام اس ناد کرد .از این رو علمای

اصول گف ه اند :مسک به عموم عام در بهه م داقی جایز نیس  .همچنین در بهه م داقیه دلیل
اص(م

ص) ،نمی وان به دلیل اص اس ناد کرد .به ور کلی در بهه م داقیه دلیل ،نمی وان به

دلیل اس ناد کرد.
نکته :145
فقط در یک صورت اجمال اص به عام سرای نمی کند :بهه مفهومیه در م

ص منف ل و دوران

امر بین اقل و اکثر.
نکته :146
در مواردی که اجمال م

ص به عام سرای می کند ،باید به ادله و واهد دیگری جز دلیل عام و اص،

اس ناد کنیم؛ در صورت فقدان هرنو دلیل و مدرک قابل اس ناد ،باید به «اصول عملیه» نا ببریم.
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فصل دو  :ادله است باط احکا
گفتار اول :ق آن
نکته :216
مهم رین دلیل اثبات احکام قر ن اس چرا که قر ن مُّثبِّ حجی ادله دیگر ح ی گف ه یغمبر اس .
نکته :217

قطعی ال دور اس  :یات قر نی به مرحله وا ر لفظی رسید اند.
ظنی الد له اس  :با اینکه قطعی اس که قر ن ک م داس ولی د ل
مام یات قر نی قطعی نیس بلکه بر ی قطعی و بر ی ظنی اس .
قر ن

علمای ا باری مع قدند ظاهر قر ن حج نیس .
حجی ظاهر قر ن

بر ی مانند صاحب معالم قائل به فکیک د اند.
به عقید بزرگان اصول مانند یخ ان اری ظاهر قر ن حج اس .

نکته :218
اکثر اصولیین مع قدند که نسخ در ق آن واقع شده است و تخصیص و ت یید ق آن با ا ماع ،خب
توات  ،ق آن ،دلیل ع ل  ،خب واحد و قیاس ا کان پذ است .منظور از نسخ یات قر ن  ،نسخ
حکمی اس

که در یه بدان

ری

د ،اما الفاظ یه کماکان باقی اس

ود.
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نکته :219
قر ن از جه

سند ،قطعی ال دور اس ؛زیرا به صورت م وا ر برای ما نقل د و داوند ن را به ود

نسب داد اس .
نکته :211
یات قر ن از جه دلال سه دس ه اند:
 م شابهات،که دلال رو نی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال هس ند،لذا حجیت ندارند. ن وص قر نی که دلال کاملاً صری و رو ن بر یک معنا دارند،یعنی قطعی الدلاله اند ،لذا قط اً حجیتدارند.
 ظواهر قر نی که به صورت ظنی بر یک معنا دلال دارند ،هرچند معنای دیگری هم به صورت ضعیفمح مل اس  .ظواه ق آن نیز اعتبار و حجیت دارند  ،گ ا که ق
داشته باشد.
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فصل سو  :دلیل ،ا اره و اصل
نکته :311
حالات نفسانی مکلف نسب

به احکام رعی و حقوقی در یک قسیم بندی ،به چهار مورد قسیم می

ود :قطع ،ظن ،ک و وهم.
نکته :312
قطع :قطع یا یقین ،حال ی نفسانی اس که در ن حال  ،انسان به باور و اع قاد ود هیچ گونه ردیدی
ندارد وا این باور ،مطابق با واقع با د یا نه .به س ن دیگر« ،قطع» ن اس که انسان نسب به امری
به ور کامل و صد در صد ،علم دا ه و هیچ گونه ردید و اح مال لاف در اع قاد ود ندا ه با د.
دانشمندان اصول فقه ،معمولاً دو واژ علم و قطع را به یک معنا به کار می برند(اصول فقه کاربردی ،ج،2
ص .)3قطع در یک قسیم بندی بر دو قسم قسیم می ود :قطع ریقی و قطع موضوعی.
نکته :313
 :به قطعی گف ه می ود که در موضو حکم ،ا ذ نشد با د بلکه راهی برای کشف واقع

قطع ط

با د .مثلاً وق ی گف ه می ود « راب حرام اس » حکم حرم به ود « راب» علق گرف ه ،صرفنظر
از اینکه انسان به ن یقین دا ه با د یا ندا ه با د .در الب موارد ،ار یا قانونگذار هنگام وضع یک
حکم ،ود موضو ِّ حکم را بدون وجه به علم و جهل انسان ها در نظر می گیرند و حکم مورد نظر را بر
ماهی

موضو  ،وضع می کنند .در چنین مواردی ،قطع و یقین مکلف ،جزء موضو حکم نیس (همان،

صص  22و .)23
قطع وضوع  :به قطعی گف ه می ود که جزء موضو یک حکم قرار گرف ه اس مانند ماد 1151ق.م
که می گوید« :هر کس زن وهردار را با علم به وجود علقه زوجی
عد

لاق یا در عد وفات اس

مطلقاً بر ن

با علم به عد و حرم

ص حرام مؤبد می ود».
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نکته :314
تفاوتهای قطع ط

با قطع وضوع  :مهم رین فاوت قطع ریقی و موضوعی ن اس که بنا بر

نظر مشهور ،قطع ریقی بدون وجه به

ی قا ع ،سبب یدای

قطع و زمان و مکانی که قطع در

ن حاصل د  ،دارای حجی و اع بار اس  .اما قطع موضوعی از نجا که به عنوان موضو یا جزء موضو ،
مورد وجه قانونگذار قرار گ رف ه ،چگونگی اع بار و حجی

ن نیز بس ه به نظر قانونگذار اس ؛ فاوت

دیگر ن اس که در مورد قطع ریقی ،ممکن اس ادله و امارات رعی و اصول عملیه ،جانشین چنین
قطعی وند .اما در قطع موضوعی ،باید به دلیلی که قطع را جزء موضو حکم دانس ه مراجعه ود و اگر
در نظر ا ر و قانونگذار وجود صف

نفسانی اص (حال

یقین) مورد وجه با د دیگر امارات ظنی

جانشین چنین قطعی ن واهد د(همان ،صص 29و .)31
نکته :315
منظور از علم در بحثِّ «اع بار علم قاضی» ،علم موضوعی اس نه ریقی(همان ،ص.)31
نکته :316
ا مینان به مر به بالای اع قاد راج گف ه می ود که هر چند به مر به یقین نرسید ولی باعث رام
و سکون نفس می ود .این مر به را علم عرفی یا علم عادی نامید اند(همان ،صص 3و .)9
نکته :317
ظن :ظن یا گمان ،حال ی نفسانی اس

که در ن حال

انسان به یقین نرسید و دچار ردید اس

و

یک رفِّ ردید ،بر رف دیگر رجحان دارد در این صورت ،رفی که بر ری و رجحان دارد (اح مال
قوی ر) را «ظن» و رف دیگر(اح مال ضعیف ر) را «وهم» می گویند(همان ،ص .)9
نکته :318
نکات در ورد ت سیمات ظن و حجیت آن ،ب گ فته از لد  2کتاب اصول ف ه کارب دی:
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ظن شخص  :موردی که دلیل مورد نظر برای

ص انسان ،ایجاد ظن می کند.

ظن
ظن نوع  :موردی اس که دلیل ،نوعًا برای الب مردم مفید ظن اس گرچه برای بر ی ا

اقسام ظن
ظن

اص ،مفید ظن نبا د.

ظن خاص :ظنی اس که دلیل اص بر اع بار ن وجود دا ه با د مانند ظن حاصل از بر واحد یا امار ید یا
هادت هود در حال ی که هود به حد ن اب زم رسید با د.
ظن طلق :هر گونه ظنی که عمل بدان از رف ار ممنو نشد با د و ب وان با کیه بر د یل عمومی ،ن را
مع بر دانس مانند ظن حاصل از هادت یک اهد در امور یرمالی.

یزان حجیت ظن :اصل ،عدم حجی ظن اس مگر ظنی که از سوی ار  ،به رسمی

نا ه

د با د .لذا نها ظن اص ،دارای اع بار اس ؛ یعنی فقط به ادله ظن وری اس ناد کرد که دلیل
در

وص اع بار ن وجود دا ه با د.

لاک حجیت ا اره :ملاک حجی امار  ،ظن نوعی اس ؛ از این رو اگر دلیل ظن وری از ناحیه
ار یا قانونگذار اع بار یاف برای همه افراد ،ح ی کسانی که از ن امار  ،ظن

ی یدا

نمی کنند مع بر اس .
نکته :319
شک :حال ی نفسانی اس که ذهن میان دو اح مال برابر و مساوی دچار ردید می ود و به هیچ یک
از نها گرای

یدا نمی کند .در ک ،بر لاف ظن ،دو رف اح مال برابرند و هیچکدام بر دیگری رجحان

ندارد(اح مال 51%با اح مال()%51همان).

نکته :311
نکته :گاهی در اصول فقه ،ک به معنای لغوی ود به کار می رود .ک در معنای لغوی در مقابل یقین
به کار رف ه و امل ظن هم می ود .مثل ًا در اصول عملیه ،وقت از شک سخن گفته
ا

اعم از وهم ،شک و ظن غی

تب

ورد ن

نکته :311
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اصطلاح «حج » در لغ

به معنای دلیل ،برهان و هر چیزی اس

اس دلال کرد .در منطق ،حج

که ب وان در مقابل دیگری بدان

به مجمو چند قضیه گف ه می ود که از ألیف و به هم یوس ن نها

می وان به امر مجهولی ،علم یدا کرد.
نکته :312
در علم اصول ف ه ،واژ «حج » دو کاربرد دارد -1 :گاه واژه «حجت» در
رود و

ای لغوی به کار

اد از آن ،ه دلیل است که حکم ا وضوع را ثابت ک د و شا ستگ دارد که در

ابل د گ ی ،ورد است اد و استدلال ق ار گی د .واژه «حجت» در ا ن کارب د ،هم شا ل قطع
و ین

شود و هم شا ل ادله ظن آور

شود -2 .در اصطلاح خاص اصول  ،واژه حجت،
کد

کارب د حدودت ی دارد و ت ها به ادله ای که به طور ظ

ب ک حکم ا وضوع دلالت

و شارع دس هم آنها را تب دانسته حجت گفته

شود .لذا ه چیزی که ت لق خود را

اثبات ک د و به در ه قطع و ین ن سد حجت است .حج در این کاربرد ،امل قطع و یقین نمی
ود(همان ،صص 11و  .) 11حجی

به معنای حج

بودن ،مع بر بودن و قابلی

اس ناد اس (همان،

ص )11و اح جاج به معنای اس دلال کردن و اقامه دلیل در مقابل دیگری اس (همان ،ص.)11
نکته :313
دلیل :دلیل در لغ  ،به معنای راهنما ،دلال کنند و هر چیزی که به ن اس دلال می ود .کاربردهای
واژ «دلیل» در اصول فقه به سه وجه زیر اس (همان ،صص 11و  :)12الف) دلیل در کارب د گست ده،
ب) شا ع ت ن کارب د واژه دلیل ،ج) کارب د حدود واژه «دلیل».
نکته :314
دلیل در کارب د گست ده:
هر منبع و مس ندی اس که
برای اس نبا احکام رعی
به ن اس ناد می ود .بر ی ن
را دلیل به

اعم می دانند.

 -1دلیل قط

 :مانند ن وص قر ن کریم ،بر م وا ر ،حکم عقل ،اکثر مواد قانونی و قرارداد و علم قاضی و . ...

 -2دلیل غی قط )ظن آور( :هر چند که اصل ،عد حجیت ظن است گ آنکه دلیل قط
وجود دا ه با د .دلیل ظن وری که از نظر ار  ،مع بر نا ه د « ،امار » اس .

ب اع بار ن

-3اصول عملیه)دلیل ف اهت ( :در حال عدم دس یابی مج هد به دلیل قطعی یا ظنی مع بر ،برای رفع حیر و
سرگردانی ،به اصول عملیه اس ناد و حکم ظاهری به دس می ید.
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فصل چهار  :اصول عملیه
گفتاراول :کلیات اصول عملیه
نکته :335
مراد از اصول عملیه ،اصول و قواعدی کلی اس

که در فرض شک و هل به واقع ،برای رفع حال

حیر و سرگردانی اس فاد می ود .در اس نبا احکام رعی هرگا دلیل مع بری بر یک حکم رعی
یاف

نشود ،مج هدان به کمک اصول عملیه وظیفه عملی مکلف را بدس

می ورند و حکم ظاه ی

موضو را اس نبا می کنند.
نکته :336
مهم رین اصول عملیه عبار ند از برائ  ،اس حاب ،اح یا (ا غال) و

ییر .اصول دیگر مانند اصاله

اللزوم و اصاله ال حه در صور ی که ن را اصل بدانیم (نه امار ) جزو اصول عملیه هس ند.
نکته :337
موضو همه این اصول ک اس

یعنی در هنگامی سراغ اصول عملیه می رویم که ک دا ه با یم.

ظن یر مع بر(مانند ظن حاصل از بر واحد یر حج

یا قیاس) و وهم نیز در حکم ک اس  .در

ن یجه در هنگام ک یا ظن یر مع بر یا وهم ،به اصول عملیه مراجعه می کنیم.
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نکته :338
 (1حال یقین سابق لحاظ می ود
جاری

اصل اس حاب
الف( ک در اصل وجود کلیف

اصل برائ

اص و ل
عملیه

اول( عمل به اح یا  ،ممکن اس

 (2حال سابق ندارد یا لحاظ نمی ود

اصل اح یا

ب( ک در مکلف به
دوم( عمل به اح یا  ،امکان ندارد

اصل

ییر

نکته :339
اصل مُّحرِّز ،اصل عملی اس که با نیم نگاهی به واقع ،اع بار یاف ه اس و ار  ،یک رف کرا به منزله
واقع قلمداد می کند و نام دیگر ن ،اصل نزیلی اس  .مکلف در اصل محرز ،به یک رف ک عمل می
کند و ن رف را به منزله واقع فرض می کند در حالی که در اصل یرمحرز ،مکلف نها به یک رف
ک عمل می کند بدون بناگذاری بر اینکه ن واقع اس  .فاوت امار با اصل محرز در ن اس که احراز
واقع در امار  ،حقیقی اس

اما در اصل محرز مانند اس حاب ،احراز واقع ،جنبه نزیلی و ادعایی دارد.

لذا در اصل محرز ،گونه ای فیف از احراز واقع وجود دارد(اصول فقه کاربردی ،ج ،3ص.)26

نکته :341
اس حاب ،اصل صح

و قاعد فراغ و جاوز از اصول محرز بود و برائ

یرمحرز هس ند .لازم به ذکر اس

که اصل صح

و

ییر و اح یا از اصول

و قاعد فراغ و جاوز ،بنا به نظر صحی

ر در علم

اصول ،امار هس ند و اینکه در بالا ،ن را اصل عملی محرز دانس ه د بر اساس نظر ن دس ه از علمایی
اس که اصل صح و قاعد فراغ و جاوز را اصل عملی می دانند.
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فصل پ جم :ت ارض ادله
نکته :464
ت

ف ت ارض :حالت ت اف و ناسازگاری(اعم از نافی ذا ی به صورت ناقض یا ضاد و یا نافی

عارضی) بین دلول دو ا چ د دلیل (دلیل به معنی عام که امل دلیل قطعی ،دلیل ظنی و اصول
عملیه می ود) در

حله

ل و قانونگذاری و تش ع (وضع و انشاء).

نکته :465
 -1ت ارض ظاه ی
ی ا غی ست ی ا
بدوی یا ابتدائ

به قاعده مع ع ف )الجمع هما أ کن أول ن الط ح( اس ناد می کنیم .این قاعد
یص ،قیید ،ورود و حکوم اس .
دربرگیرند

اقسا
اول( حالت ت ا یح :دلیلی که دارای مرج اس

ت ارض
 -2ت ارض واق

ی ا ست
دو (حالت ت ادل یا
تکاف ادله ت ارض

رجی می یابد.

الف( در مام عارض ها بجز عارض روایات :به قاعد اولیه
یا عقلی )الدلی ن إذا عارضا ساقطا( اس ناد می کنیم.
ب( در عارض روایات :به قاعد ثانویه یا رعی ) ییر( اس ناد می کنیم.

نکته :466
نمودار زیر در

وص اقسام نافی ( نافی ذا ی و نافی عارضی) از جلد سوم ک اب اصول فقه کاربردی،

صفحات  136 ،135و  139رسیم می ود:

اول( ت اف ذات
اقسا ت اف
و ناسازگاری
ادله

الف( ت اقض :نسب بین وجود یک چیز و عدم ن ،که بیع ًا جمع بین ن دو یا رفع هر دو امکان ندارد .مانند
ک در صح عقد ،اصل صح )که بیانگر صح عقد و
رابطه مالکی و عدم مالکی در مورد یک مال؛ یا در حال
مالکی مش ری بر مبیع اس ( با اس حاب)که بیانگر عدم مالکی مش ری بر مبیع اس ( عارض دارد.
ب( تضاد :دو امر وجودی با هم قابل جمع نبا د؛ ولی قابل رفع با ند مانند رابطه وجوب و حرم
نیز مانند رابطه بین مالکی مس قل حسن و احمد بر مام یک مال.

یک عمل و

دو ( ت اف عارض  :مدلول عرفی دو دلیل با هم عارضی ندارند و ناسازگاری ،نا ی از امری ارجی اس  .مثال :اگر روای ی بر
وجوب نماز جمعه در روز جمعه و روای دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه د ل کند بر حسب مفهوم عرفی میان این دو
نماز یومیه ،واجب نشد اس ی به عارض دو
دلیل ،ناسازگاری نیس ولی از نجا که به یقین می دانیم که در یک روز میان
دلیل ،می بریم.
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