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 اصول  فقهجزوه 
 دکتر امید مالکریمی 

 )و عضو هیأت علمی مدرس دانشگاه ،(وکیل پایه یک دادگستری

 به کوشش انور یوسفی

و قی حقو بازارِ موجود در آشفته یهاکتاب در انبوهِ  َشنهای حقوقی قبول بِ خوان در آزموناز اوونهایی که میبسیاری  
د به یک تصمیم توانندانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمیم هستند و نمی، سردرگُ آموزشی مؤسساتمار زیاد همچنین ُش 

 خوبی انتخاب کتاِب مرجع، هم و جزوه انتخاِب هم !روِز آن یک فقط ست امااین سردرگمی، طبیعی برسند.قطعی 
ول فقه فی است. درس اصهای حقوقی، کاکنم این جزوه، برای آزمونتضمین می !کنیم شلوغ را خود نیست؛ نباید دورِ 

یلی خواد رتبۀ زیر صد بشه اصولش باید خداره و هر کس که می ضریِب پنهانبش یک هست یبا توجه به اینکه ضر 
 !سه درصد بزنه خوب باشه و هر کس بخواد قبول بشه حداقل باید این درس رو سی و

 

  

 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
ولی بهای حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق برای قموفقیت در آزمون

ــه وکالت ندر آزمو ــینی را فراهم راِه اعاش ــات و مدرس س ــّ ای برای مؤس
ت در جذب دانشجویان دارند. این موفقیکرده که با تبلیغاِت فریبا سعی 

هیچ معجوِن جادویی یا فرموِل ســّری ندارد! این نخســتین بار اســت که 
 به صورت رایگان قابل دریافت اصول  فقهترین جزوۀ ترین و سادهکامل

ساده  شی  ست. این جزوه به رو شگفت -ا شما را -انگیز اما   موفقیت 
 .کندمیتضمین 

 ١٣٩٩آ���ن �وزرسا�ی: 
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انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت  
با منطق حقوقی  قوانین  استنباطدر  اصول فقه و افزایش قدرت استدالل،با فراگیری علم نی استنباط حقوق اسالمی است،  اصول فقه مباتر درس نام صحیح

انگیز زمانی که به صورت کاربردی تدریس و تحصیل بشه لذتی شگفت های خودشو دارهها و دشوارییپیچیدگبا این که  درس اصول فقهرسیم.  به مهارت می
اهد شوکالت است، به نحوی که شما با درصد کم شاهد رتبۀ باالیی خواهید بود، اما با درصد باال قطعًا  ترین دروس در آزموناز مهم اصول فقه، از این فراتر داره

 صصِی حقوقیدر آزمون تخ الخصوص داوطلبان شرکتارشد و علیدانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیی این جزوه به مطالعه شوید.انگیزی میرتبۀ حیرت
که اگه فقط یکی  دمانگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دهتوصیه می وکالت

 کنید!) بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.ir( از اوونها رو از سایتم

 
 یفریک، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی حقوق مدنی سایتم (مثِل جزواِت شده در وبتهتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاش

ر حوزۀ د) اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن ســایِر گاوها که ســیاه و ســفید هســتند متمایز باشــم!! در واقع این، هدِف من اســت که متفاوت باشــم و و حقوق جزا
سبت به دیگران انجام بدم. می شتۀ حقوق، کارهای متفاوتی ن سندگی در ر شتهآموزش و نوی شهام مثِل گاِو بنفش باخوام نو ه. حتمًا شه که واقعًا در خوِر توّجه با

صربهدیدید آدم شون رو متفاوت و منح شون میهایی رو که با یه ویژگِی خاص، خود شون رو دارن؛ دن؛ مثًال عینک زرد میفرد ن زنن یا یه مدل موی خاِصّ خود
سیساده«خوام با من هم می سادهو آوردِن مثال» نوی شم و با اینهای  شم بیام. مِن کمترین می فهم متفاوت با کارهام،  خوام که بهترین تبلیغ برایویژگی، به چ

هایی رو در جزوه »بودنمتفاوت«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشــهتوّجه باشــه. نمیتمایز و انجام کاری نو و جالب
 با توّجه به و حّتی  MollaKarimi.irباید بگم که جزواِت ســایِت  ذاشــتم، نشــون دادم.که به رایگان در دســترس دانشــجویاِن حقوق گ

ً
این نوشــته دائما

صل ستسرف سخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و ت شدۀ ن
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید جزوه

ً
ِم کارگاِه هاست! اس. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهرو در دست دارید بهتره مجددا

) رو دنبال کنید تا کّلی محتوای omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (ar@vekalatyتونید اینســتاگرام (اســت که می» کارگاه تولید محتوای حقوقی«ما، 
اپ کنید تا از واتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥حقوقِی خوب رو مشـــاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارســـی به شـــمارۀ 

آموزشی  ها و مؤسساتاین جزوه برای تدریس در دانشگاه مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگأرش میتغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و آخرین 
باشد، مجاز می» نبعم تنها با ذکر«برداری از آن، بدون قصد سودجویی و تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم (امید مالکریمی)توسِط 

های فوق گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راهن آور است.در غیر این صورت، قانونًا ضمان
بعد از ای که را آموزش خواهیم داد به گونه فقهاصـــول کِلّ  دلنشـــین و دلچســـببه صـــورت  بیان فرمایند.» mollakarimi.omid@gmail.com«یا ایمیل 

ــگفت انگیززوۀ حیرتمطالعۀ این ج ــاهد رتبۀ ش ــید انگیزی در آزمونش ــول فقه و مباحث  مفاهیم کانون باش ــورت  غیرکاربردی و  اگر اص مطابقت با  بدون به ص
ایم به صورتی اشتهنگ کاربردی و مطابقت با  قوانینرا به نحو  لب اصول فقهمطاما در این نوشته،  فهم آن دشوار و غیرقابل تحمل استتوضیح داده بشه قوانین 

رویج ، ادبیات عامیانه رو ت»های اجتماعیشبکه«های اخیر که در سال تان نسبت به علم اصول فقه کامًال عوض خواهد شد.دیدگاهکه شما با خواندن این جزوه 
ها هسـتند، معلِم حقوق باید به زبون اینسـتاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصـًال هنِر معّلمی ا و هشـتادیهها، دهه هفتادیدادن و مخاطِب عمدۀ این شـبکه

آیین  ،دم! البته بگم که حقوق مدنیمی کنم؛ قولگم و شـــما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می اصـــول فقه؛ خالصـــه اینکه، »گوییســـاده«یعنی 
 ام.دیگه رو هم با همین روش گفتهآیین دادرسی کیفری و همینطور دروس حقوق جزا، دادرسی مدنی، 

!�قد�م � ��نامان ؛� �قد�م �شده ا�ت حال � � آنو ��س �قد�م � �مام �سا�ی � �� م� وھ�ه اول �قد�م � �در و ما� ��
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 وضع الفاظ
 .ندیگویمرا وضع  یبر معانوضع: داللت الفاظ : 1نکته 
 ، جز از راه جعل و تخصیص توسط واضع نیست.یبر معنداللت لفظ : 2نکته 
 .نامندیموضع، لفظ را دال و معنی را مدلول  از عملپس  :3نکته 
 به چیز دیگر و خود بر سه قسم است: يزیاز چعلم  یعنی .انواع داللت: داللت در لغت به معناي راهنمایی است :4نکته 

 آتش، داللت جاي پا بر رونده داللت دود بر مانند .مدلول دارد بر همیشهذاتی یا عقلی: داللتی است که دال  داللت .الف
 یبر سرماخوردگ، عطسه بر اندوهداللت اشک  مانند .مدلول دارد بر معموالًب.داللت طبعی: داللتی است که دال 

 مدلول دارد مانند داللت مقررات فوتبال براي بازي فوتبال. بر بر اثر وضع واضعداللت وضعی یا جعلی: داللتی است که دال .ج
 معنی) مقابلدر کننده لفظ وضع( داده است. معنایی قرار در مقابلواضع: شخصی است که لفظی را  :5نکته 
 .باشدیمالفاظ همان لفظ  در مبحث که ،شدهموضوع: وضع :6نکته 
 .باشدیمشده براي آن که در مبحث الفاظ همان معنی وضع له:موضوع :7نکته 
 هون تصور یک شیء باست و چ بر لفظمعنی و  و معنی ضروري است چرا که وضع نوعی حکم بر وضع: در وضع، تصور لفظ انواع :8نکته 

 پذیراست اقسام وضع نیز خود بر دو شکل است:دو صورت امکان
واضع لفظی را براي معنایی معین نموده است مثالً شارع لفظ  در آنتعیینی یا تخصیصی: این نوع وضع، وضعی است که  وضع .الف

 .داده است یا داللت لفظ پراید براي اتومبیلی خاص صاله را براي انجام یک عمل دینی خاصی قرار
قدر ادامه یابد و با قرینه  له استعمال شود و این استعمال آنموضوع ياز معناخارج  ییدر معناوضع تعینی یا تخصصی: یعنی لفظ  .ب

کش د لفظ قانون که معناي بدوي آن خطشود که حتی پس از گذشت ایامی بدون آن قرینه نیز فهمیده شود مانن برده کار بهو مناسبتی 
 ي اجتماعی است.ع وضع به معناي محتوا دستور قواعد آمرهو پس از این نو

کثرت ر اثر است و داللت ناشی از وضع تعینی، ب جعل و تخصیصتفاوت وضع تعیینی و تعینی: داللت ناشی از وضع تعیینی، بر اثر  :9نکته 
 است. استعمال

 دارد. بر عهدهاین عمل را  عرفوضع تعینی یا تخصصی واضع مشخصی وجود ندارد و معموالً  در :10نکته 
 در علم اصول، حقیقت است. شودیمبرده  کاره له بوضعما يدر معناحقیقت: لفظی که  :11نکته 
 در علم اصول، مجازاست. شودیمبرده  کاره له باز ماوضع غیر يدر معنامجاز: لفظی که : 12نکته 
ار کمجازي به کار رود و بدون قرینه و مناسبت باشد، لفظ غلط است مثل به  يدر معناحقیقی و نه  يدر معناغلط: لفظی که نه  :13نکته 
 لفظ پنجره براي دیوار. بردن

: چنانچه انسان در وضع یک لفظ خاص براي معنایی خاص شک کند و نداند که استعمال لفظ حقیقی و مجازحقیقت  يهانشانه :14نکته 
 .دیآیمدید پ و مجازمجاز، نیاز به عالئم حقیقت  ایو بوده 

 تیالء وبه معناي دست نه اس دی لفظاست مانند استعمال  قتیحق ،شودیمبقی معانی از لفظ تفهیم  ما ر: معنایی که زودتر ازبادتَ :15نکته 
 چیرگی یا استعمال لفظ پیروزي به معناي برتري نه یک تیم فوتبال به همین نام.

سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل: چنانچه امکان اخذ معنایی از لفظی موجود نباشد، آن لفظ  صحت :16نکته 
اي درستی حمل لفظ بر نیهمچن صحت سلب عالمت مجاز است. عبارتی عدم صحت سلب، عالمت حقیقت و به .براي آن معنا حقیقت است
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ي دادگستري که بردن لفظ محاکم براي محکمه مجاز است مانند به کارمعناي مشکوك، عالمت حقیقت است و نادرستی حمل، عالمت 
 کننده اداري که مجاز است.حقیقت است و براي نهادهاي رسیدگی

 اتخاذ فرمول صحت سلب وعدم صحت سلب: :17نکته 
 /موضوع اسد/لفظ است: صحیح است، پس حقیقت است.درندهحیوان 

 مجاز است. رجل شجاع/موضوع اسد/لفظ است: غلط است، پس
 حقیقت است. و عالمتگویند بدون قرینه را اطرّاد می ییدر معنااطرّاد: کثرت استعمال لفظ : 18نکته 
کانون وکال اطرّاد عالمت حقیقت است مانند لفظ  در کنکوراما  دانندینمبرخی از فقها مانند مرحوم مظفر اطرّاد را عالمت حقیقت  :19نکته 

 ان است و هم به معناي شخص زیرك و موذي که براي لفظ حیوان اطرّاد دارد و عالمت حقیقت است.جانور که هم به معناي حیو
این عالمت حقیقت است  قرار دهدرا مورد داللت  از لفظیا ضمنی معنی خاصی  حیطور صرواضع: چنانچه خود واضع به  حیتصر :20نکته 

در ردن لفظ چراغ ب برده است که این معناي اولیه حقیقت است مثل به کار لفظ را براي چه معنایی به کار نیبار ابه عبارتی واضع براي اولین 
 عبارت چراغ راهنمایی. با یو رانندگعالئم راهنمایی  مقابل
 :از مجازنمودار عالئم تشخیص حقیقت  :21نکته 

 .طرادإ .الف
 ر.بادتَ .ب
 تصریح واضع. .ج
 .سلبصحت حمل یا عدم صحت  .د

 ي مجاز است.صحت سلب یا عدم صحت حمل، نشانه: 22نکته 
 حقوقی براي معناي حقیقی: مثال :23نکته 
 ندتوایموقت بخواهد  ملک عبورکند هر داده باشد که از اذنندارد ولی صاحب ملک  ملک غیر قانون مدنی: اگر کسی حق عبور در 98ماده 

 .ارتفاقات است سایر نیهمچن ومانع عبور او بشود  خود رجوع کند و اذناز 
 هر دو لفظ اذن به معناي حقیقی است.

 حقوقی براي معناي مجازي: مثال :24نکته 
یوان د این ماده در در یدگیرس .کندیمالزم است قرائت  را کهپرونده و مفاد اوراق  گزارش زیممموقع رسیدگی عضو  قانون آدم: در 315ماده  

 است. مدنظر عالی کشور
 است. الزم ریزلفظ مجازي استفاده نمود شرایط  شرایط استعمال مجاز: براي اینکه بتوان از :25نکته 

 عبارتی دیگر مناسبتی است که ذوق پسند است به .، مناسبت یا ارتباط: منظور ارتباط میان معناي حقیقی و مجازي استعالقه .الف
 روي سرش نیست بگوییم زلفی.محتواي متضاد داشته باشد مثل اینکه به فردي که مو  حتی اگر

 که معناي حقیقی مدنظر نیست. شودیمآن مخاطب متوجه  يقرینه: عالمتی است که به واسطه .ب
 اقسام عالقه: :26نکته 

 ته شود.گف فرد بلندقامت، سرو مجازي شباهت وجود داشته باشد مثل اینکه به : به معناي آنکه میان معناي حقیقی وشباهت .الف
 فته شود زلفی.گ مویبرا بپذیرد مثل اینکه به فرد  عنی میان معناي حقیقی و مجازي تضادي باشد که نسبت ذوق پسند آنتضاد: ی .ب
ه اینکه گفته شود خانه خراب شد درحالی که سقف خان مثل .کلی گفته شود ولی معناي جزء مدنظر باشد کل و جزء: یعنی یک لفظ .ج

 مدنظر باشد.
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ه منظور ک یدر حالاق اجاره کردم اینکه گفته شود یک ات مثل .باشد جزیی ادا شود و معناي کلی مدنظر لفظجزء و کل: یعنی یک .د
 یک واحد آپارتمان کامل باشد.

ی و قبلی اي بین وصف فعلف کردن صفت به موصوفی که در زمان گذشته نه چندان دور با توجه به اینکه عالقهتصماکان: یعنی م .هـ
 قانون مدنی. 1245 يدر مادهمانند لفظ قیم  شودیمه وجود دارد گفت

 اقسامی است: با توجه به کاربردهایی که دارد داراي انواع و نهیقر انواع قرینه: :27نکته 
 است: دو شکلصارفه خود به  نهیقر .دهدیممعناي حقیقی به مجازي سوق  که ذهن مخاطب را از يانهیقري صارفه: نهیقر .الف

لک به م گوید یداینکه فردي ب مثل .سازدیممتکلم را با لفظ عیان  است که منظور يانهیقري صارفه لفظیه: : قرینه1.الف
 ي عقد بیع به فروشنده واگذار گردید.واسطه

تري اینکه در کانون وکالي دادگس مثل .سازدیماست که منظور متکلم را با حالت عیان  يانهیقري صارفه حالیه: : قرینه2.الف
وکال است  انتظامی دادگاه که منظور از دادگاه، میفهمیمتابلوي دادگاه نصب شده باشد ولی با توجه به اینکه کانون وکال است 

 نه دادگاه عمومی.
لفظ  مثالً .ظر قرار دهیمي معینه: این قرینه درجایی کاربرد دارد که بخواهیم یکی از معانی حقیقی لفظ مشترك را مدنقرینه.ب

 : گیاه، به هدف رسیدن در ورزش و اتومبیلی خاص.باشدیمگل داراي سه معنی 
 ي معینه:انواع قرینه 
لطفاً سوار  گوینده بگوید مثالً .شودیمکه با آن منظور متکلم با آوردن لفظی مشخص  يانهیقري لفظیه: ي معینه: قرینه1.ب 

 منظور وي اتومبیل گل است. دیشویمحالت متوجه  نیدر اگل شوید که 
ه و گوینده جلوي تلویزیون نشست مثالً .شودیمکه با آن منظور متکلم از حالت عیان  يانهیقري حالیه: ي معینه: قرینه2.ب

 ورزشی است. يهايبازگل که منظور به هدف رسیدن در  زندیمناگهان فریاد 
 نمودار استعمال مجاز: :28نکته 

 عالقه و وجود قرینه استعمال مجاز: وجود 
 ، ماکان و ...و جزء، کل و کلانواع عالقه: شباهت، تضاد، جزء  :29نکته 
 صارفه، معینه انواع قرینه: :30نکته 
 انواع قرینه صارفه: لفظیه، حالیه :31نکته 
 انواع قرینه معینه: لفظیه، حالیه :32نکته 
 :شودیمانواع حقیقت پرداخته  به ذکر نجایا در ل به تعریف حقیقت پرداخته شد.انواع حقیقت: در نکات قب :33نکته 

 گرید امن .گویندرا حقیقت لغوي می معنایی که به عنوان معناي حقیقی آن است به کار رود آن لغوي: چنانچه لفظ در قتیحق .الف
 لغوي، استعمال حقیقی است. قتیحق
قت را حقی به کار رود در میان عرف معناي دیگري پیدا کند آن غیر از معناي لغوي خودحقیقت عرفی: چنانچه لفظی در معنایی .ب

 .باشدیمدیگر حقیقت عرفی، وضع تعینی  نام .گویندعرفی می
جا که بدون قرینه به معناي  حقیقت شرعی (قانونی): چنانچه الفاظی که در زمان شارع مقدس از معنی وضعی خود جدا شده تا آن.ج

الفاظی که قبل از شرع معنایی داشته و پس از آن به معناي جدیدي مقصود  یعنی؛ ور داللت کند این حقیقت شرعی استشرعی منظ
ز ا یبرخ .اینک به معناي عمل عبادي خاصی است شده است مثل لفظ صاله که قبل از شرع مقدس اسالم به معناي دعا بوده و
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چه آن را متفاوت بدانیم چه یکسان، معناي هر دو نوع حقیقت  در عمل .است اصولیون معتقدند که حقیقت شرعی و قانونی یکسان
 باشد.می یکی است و انتقال یک معنا به معناي دیگر

 .گذار لفظی را از معناي وضعی یا لغوي و عرفی جدا و به معناي مورد نظر خود منتقل کندنکته حقیقت قانونی: یعنی قانون
 حقیقت قانونی:مثال حقوقی براي : 34نکته 

به حالت موات برگشته اعم از  جیتدر بهي عمران و احیاء داشته و است که سابقه ییهانیزمقانون زمین شهري: اراضی بایر شهري  4ماده  
 بایر شهري در این ماده یک حقیقت قانونی است. یاراض .آنکه مالک مشخص داشته یا نداشته باشد

صادق (ع) معناي شرعی جدیدي یافته و بدون قرینه  میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفر حقیقت متشرعه: الفاظی که در :35نکته 
 .کندیمبر آنها داللت 

 حقیقت شرعیه و متشرعه با یکدیگر متفاوت هستند. :36نکته 
ل ار منتقل شده یا خیر؟ باتوجه به اصگذمورد نظر قانونمعناي  وضعی و عرفی خود به ياز معناچنانچه تردید کنیم که آیا لفظی  :37نکته 

 فرض بر آن است که انتقالی صورت نگرفته است. شودیمآینده توضیح داده  عدم انتقال که در
 در تعارض حقیقت لغوي با عرفی: حقیقت عرفی، مقدم است. :38نکته 
 مقدم است. شرعی (قانونی)،شرعی (قانونی): حقیقت  تعارض حقیقت لغوي با در :39نکته 
 ، مقدم است.)حقیقت شرعی (قانونی): حقیقت شرعی (قانونی تعارض حقیقت عرفی با در :40نکته 
 ، مقدم است.)درتعارض حقیقت لغوي با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی): حقیقت شرعی (قانونی :41نکته 
اك، اصاله عدم االشتر عدم النقل، اصاله اصاله عدم التقدیر،االطالق، اصاله  العموم، اصاله الحقیقه، اصالهانواع اصول لفظیه: اصاله  :42نکته 
 .الظهور
 کاربرد دارد. تفهیم مقصود گویندهاصول لفظیه: اصولی هستند که جهت  :43نکته 
: چنانچه لفظی داراي معناي حقیقی و مجازي باشد و گوینده آن لفظ را به کار ببرد و متوجه نشویم )اصالت حقیقت( قهیالحقاصاله  :44نکته 

 حقیقی مدنظر است. يمعنا ،میداریماز معانی مدنظر است مطابق این اصل، مبنا را به اصالت حقیقت گذاشته و بیان  کی کدامکه 
 ا توجهبلفظی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا این لفظ قیدي دارد یا خیر؟  اصالت اطالق): چنانچه متکلماالطالق (اصاله  :45نکته 

 که آن لفظ داراي قید خاصی نیست. میداریمبه اصل مذکور بیان 
ا ی اصاله العموم (اصالت عموم): چنانچه متکلم لفظی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا مقصود تمامی افراد آن لفظ بود و :46نکته 
 .باشدیمکه مطابق اصاله العموم، اصل بر آن است که تمامی افراد آن عام مدنظر  میگذاریمرا بر آن  مبنا ،از افرادبرخی 
یا خیر؟  تقدیر است کار ببرد و شک ایجاد شود که لفظی دره اصالت عدم تقدیر): چنانچه متکلم لفظی را ب( ریالتقداصاله عدم : 47نکته 

از تقدیر گرفتن آن است که آیا لفظی توسط گوینده حذف شده است یا خیر؟ همان گونه  منظور .نیست ریدر تقدمطابق این اصل، هیچ لفظی 
 نگرفته است. ریدر تقدکه بیان گردید، گوینده مطابق این اصل هیچ لفظی را 

 که آیا یک لفظ معنایش به معناي جدیدي منتقل شده است یا باشد وجود داشتهشکی : هرگاه )اصالت عدم نقل(اصاله عدم النقل : 48نکته 
 و نقلی به معناي جدیدي نشده است. گرددیماست که معناي قبلی همچنان ایفاء  بر آنمطابق این اصل فرض  این اساس و خیر؟ بر
 یا اشدبیمشود که آیا لفظ داراي معنی مشترك  شکی ایجاداصاله عدم االشتراك (اصل عدم اشتراك): چنانچه از کالم گوینده : 49نکته 

 خیر؟ فرض بر آن است که لفظ داراي معنی مشترك نخواهد بود.
 .باشدیمالظهور (اصالت ظهور): مطابق این اصل ظاهر کالم متکلم حجت و اصل  اصاله :50نکته 
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 .گرددیبازم اصاله الظهورکلیه اصول لفظیه به  :51نکته 
 مبناي حجیت اصاله الظهور بناي عقال و عدم رد شرع است. :52نکته 
 اشتراك لفظی، اشتراك معنوي انواع اشتراك: :53نکته 
 مانند گل. شودیمبه صورت مشترك استعمال  هاآن انیو ماشتراك لفظی: لفظی که براي چند معناي متفاوت وضع شده  :54نکته 
 کلی وضع شده و آن معنا داراي مصادیق متعدد است مانند بیع.اشتراك معنوي: لفظی که براي معناي  :55نکته 
 : نص، ظاهر، مجمل، مؤول.بر معنااقسام داللت لفظ  :56نکته 
 338ي همانند ماد باشدینملفظی است که به هیچ عنوان خالف آن حتی محتمل نیز  نص .لفظ را نص گویند نص: مدلول صریح :57نکته 

 تملیک عین به عوض معلوم. بیع عبارت است از :داردیمقانون مدنی که مقرر 
: اشتباه موجب عدم داردیمقانون مدنی مقرر  200عنوان مثال ماده  به .شودیمبرداشت  از آنظاهر: لفظی است که احتمال قوي : 58نکته 

 قوي این ماده غیرنافذ بودن است اما ممکن است گفته شود منظور بطالن است. احتمال .نفوذ معامله است
قانون مدنی بیان داشته است: اشتباه به  201ي آن وجود دارد به عنوان مثال ماده يدر معنا چند احتمال: لفظی است که مجمل :59نکته 

 .الن است و یا غیرنافذ بودن و غیرهبیان شود که منظور این ماده بط دیشا .رساندیمصحت معامله خلل وارد 
 200به عنوان مثال درهمان ماده  ردیگیمظاهر قرار  در مقابل و معموالًاست  موجود در آن: لفظی است که احتمال ضعیف مؤول :60نکته 

 قانون مدنی چنانچه برداشت شود که معامله باطل است این بیان یک لفظ مؤول خواهد بود.
 .باشدیمنص، حجت : 61نکته 
 (اصاله الظهور). باشدیمظاهر که همان احتمال قوي است قابل اتکا  :62نکته 
 به آن اتکا نمود. توانیمصورتی که اجمال لفظ مجمل برطرف شود  در :63نکته 
 مؤول قابل اتکا نخواهد بود. :64نکته 
آن لفظ استیفاي  از تواندیممتکلم لفظی را به کار برد فقط بیش از یک معنا نادرست است به عبارت دیگر، چنانچه  استعمال لفظ در :65نکته 

 یک معنی را انجام دهد.
که در یا آن کندیممعنا که آیا واضع لفظ، آن لفظ را براي معناي صحیح و کامل وضع  نیبد .صحیح و اعم از مباحث الفاظ است :66نکته 

 برابر معنایی اعم از کامل و ناقص.
 اصول، صحیحی هستند ولی در مورد الفاظ شرعی حکم به وضع لفظ براي معناي اعم شده است. ياکثر علما :67نکته 
با از بین  شودیمبحث از آن است که آیا زمانی که امري جاري بر یک ذات  در آنمشتق: یکی از مباحث مهم لفظی است که  :68نکته 

 ؟رودیمرفتن آن، ذات نیز از بین 
 است: مبدأ، متلبس و انقضاي مبدأ. مدنظر سه اصطالح در مشتق :69نکته 
 شده است. بر ذاتمبدأ: ریشه مشتق است و امري است که جاري  :70نکته 
 : گرفتن صفت امري که جاري بر ذات شده توسط آن ذات را متلبس شدن گویند.متلبس :71نکته 
 رفتن مبدأ را، انقضا مبدأ گویند. نیاز بمبدأ:  يانقضا :72نکته 
 .باشدیمالحال متلبس به مبدأ است، حقیقت در مورد ذاتی که فی مشتق :73نکته 
 .باشدیممشتق در مورد ذاتی که درگذشته متلبس به مبدأ بوده است، مجاز : 74نکته 
 .باشدیم، مجاز شودیممورد ذاتی که در آینده متلبس به مبدأ  مشتق در :75نکته 
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 داللت: تصوري و تصدیقی اقسام :76نکته 
نوع داللت، ذهن انسان به محض شنیدن لفظ به معناي حقیقی آن منتقل  نیدر ا .تصوري: داللتی است که تابع لفظ است داللت :77ه نکت

 .شودیم
 .ندکیماین نوع داللت لفظ در معنایی که متکلم آن را قصد کرده داللت  در .تصدیقی: داللتی که تابع اراده است داللت :78نکته 
 حمل شایع صناعی. حمل صفت بر موصوف در اصول فقه بر دو نوع است: حمل اولی ذاتی و :79نکته 
حمل اولی ذاتی: چنانچه اتحاد مفهومی و ذاتی میان موضوع و محمول آن باشد مانند اینکه گفته شود انسان حیوان ناطق است،  :80نکته 

 این حمل اولی ذاتی است.
مصداق موضوع و  انیاتحاد محمل  نیدر اد وجودي و خارجی میان موضوع و محمول باشد و حمل شایع صناعی: هرگاه اتحا :81نکته 

 محمول برقرار باشد نه مفهوم و ماهیت آن، مانند اینکه گفته شود انسان فوتبالیست است این حمل شایع صناعی است.
 .کندیمبر معناي حقیقی آن صدق  قانون اساسی که اصطالح رجال 151حقوقی براي اصاله الحقیقه: اصل  مثال :82نکته 
 قانون مدنی که مقنن از لفظ محجور معناي خاصی را برداشت کرده است. 1207ي مثال حقوقی براي داللت تصدیقی: ماده: 83نکته 
 قانونی مدنی. 311ي ي معینه: مادهمثال حقوقی براي قرینه :84نکته 
 مورد لفظ شکایت. قانون اساسی در 90مثال حقوقی براي اصاله االطالق: اصل  :85نکته 
 قانون کار در مورد لفظ توقیف. 18ي ي صارفه: مادهحقوقی قرینه مثال :86نکته 

 
 امر

 .أ، م، ر) ترکیب شده است( از حروفامر: منظور از امر کلمه أمر است که  :87نکته 
 امر خواستن عالی از دانی است. :88نکته 
 در وجوب دارد. امر ظهور: 89نکته 
 به صورت ماده و صیغه، ظهور یابد. تواندیمامر  :90نکته 
 قوانین موضوعه بر این اساس هستند. باشد که معموالً تواندیمانشاء نیز  در مقامي خبري امر جمله :91نکته 
مانند اینکه پزشکی بعد از سرماخوردگی جواز مصرف غذایی را که در سرماخوردگی ممنوع  کندینمامر عقیب حذر، داللت بر وجوب  :92نکته 

 است را بدهد. بوده
 ي امر، یک موضوع و یک حکم دارد.جملههر  :93نکته 
 موضوع: مستند جمله است مانند اشیاء و افعال. :94نکته 
 .ندیگویمحکم: مقرره مربوط به جمله را حکم  :95نکته 
 اقسام حکم: وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت :96نکته 
 وجوب: حکمی که انجام یا ترك انجام آن مستوجب پاداش و کیفراست. :97نکته 
 استحباب: حکمی که انجام آن پاداش دارد ولی ترك آن کیفر ندارد. :98نکته 
 نیست. رفیو کاباحه: حکمی که انجام یا عدم انجام آن مستوجب پاداش : 99نکته 
 کراهت: حکمی که عدم انجام آن نسبت به انجام آن اولی است. :100نکته 
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 حرمت: حکمی که ترك آن مدنظر است و انجام آن مستوجب کیفر است. :101نکته 
 گانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است.احکام پنج :102نکته 
 زیر است. يبندمیتقس: واجب بر اساس تعاریف اصولی داراي اقسام واجب :103نکته 
 وجوب، حکم خداوند است و واجب، عمل مکلفین است.: 104نکته 
قانون  1103ي مانند ماده شودینمي مکلفین دارد و با فعل یکی از دیگري ساقط واجب عینی: واجبی است که تعلق به همه :105نکته 
 مدنی.
 قانون مدنی. 1043ي مکلفی که باشد مانند ماده هر از جانب، تحقق فعل است در آنواجب کفایی: واجبی که مطلوب : 106نکته 
 قانون مدنی. 1114ي واجب اصلی: واجبی است که مقصود اصلی بیان وجوب همان چیز باشد مثل وجوب نماز مانند ماده :107نکته 
 و از توابع مقصود واجب اصلی است مانند مثال شودیمیل نیامده و به کمک عقل استنباط واجب تبعی: واجبی که وجوبش در دل :108نکته 
 شوهر مستلزم حضور وي، آوردن وسایل شخصی و غیره است. در منزلکه سکونت زن  1114 يدر مادهقبلی 
 واجب توصلی: واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت نیست. :109نکته 
 واجب تعبدي: واجبی که انجام آن نیازمند قصد قربت است. :110نکته 
 قانون آیین دادرسی مدنی. 306ي موقت: واجبی که داراي وقت و زمان معین است مانند ماده واجب :111نکته 
 و یا زمان مضیق است. باشدیمموقت خود بر دو قسم است یا زمان آن موسع  واجب :112نکته 
 واجبی که داراي وقت و زمان مشخص نیست. واجب غیرموقت: :113نکته 
 فوري.ر دو قسم است یا فوري است یا غیرواجب غیرموقت خود ب :114نکته 
 وجود ندارد. به عنوان جایگزین واجب تعیینی: واجبی است که در عرض آن واجب دیگري: 115نکته 
 در طول باشد آن واجب تعیینی است. چنانچه واجبی داراي جایگزینی :116نکته 
 وجود دارد. یري: واجبی است که در عرض آن جایگزینتخی واجب :117نکته 
 النفسه است مانند نماز.دي خود مطلوب است و امتثال آن فیواجب نفسی: واجبی که به خو :118نکته 
 اي خودش مانند وضو.غیري: وجوبی که امتثالش براي انجام کار غیري باشد نه بر واجب :119نکته 
 نیست مانند نماز. يزیبر چواجب مطلق: واجبی که وجوبش متوقف  :120نکته 
 است مانند حج. يزیبر چواجب مشروط: واجبی که وجوبش متوقف  :121نکته 
 واجب معلق: واجبی که وجودش متوقف بر امري است مانند روزه سال آینده براي فرد بالغ.: 122نکته 
 واجب منجز: واجبی که وجوبش متوقف بر امري نیست مانند نماز ظهر امروز. :123نکته 

 
 نهی

 است. در حرمتکه حقیقت  باشدیم نَهی يریشه نهی از :124نکته 
 ي خبري نمود پیدا کند.ي نهی و جملهي نهی، صیغهماده در قالب تواندیمنهی : 125نکته 
 حال، نهی امتثال گردیده و به طور نفس در هري ترك فعل باشد و چه کفّبه واسطهی جهت امتثال حکم نهی، چه ترك نه :126نکته 

ّکندیمامتثال الزم نیست، صرف ترك فعل کفایت  نفس درکلی کف. 
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 بایست تفاوت قائل شد:می مذکور سؤالاست؟ براي پاسخ به  نهی مفسد ایآ :127نکته 
 :دیآیماز دو منظر قابل بررسی است که در ذیل  در معامالتنهی در عبادات مفسد است اما نهی 

 (سبب) تعلق گیرد، مفسد نیست. خود معاملهنهی به  چنانچه .الف
 معامله (مسبب) تعلق گیرد، مفسد است. اثر چنانچه نهی بر.ب

ري دیگ تواندینمي فوقانی ي تحتانی و غرفهطبقه از صاحبانقانون مدنی: هیچ یک  128مثال حقوقی براي نهی به سبب: ماده  :128نکته 
 سقف آن بنماید. دیوارها و تعمیر مساعدت در یا را اجبار به تعمیر

 آنها مسدود را آخر ییهاکوچهطرق و شوارع عامه و  تواندینم کسچیهقانون مدنی:  24مثال حقوقی براي نهی به مسبب: ماده  :129نکته 
 نیست تملک کند.

غیر این صورت امر داللت بر تراخی دارد ولی  در ،شان باشداي همراهی مگر قرینهفور داللت دارد نه بر تراخ نهی، نه در و امر :130نکته 
 نهی داللت بر فور.

رار تک برخی از اصولیون معتقدند نهی بر چند هر .شان باشداي همراهقرینه تکرار مگر رّه داللت دارد نه برم نهی نه بر امر و :131نکته 
 رّه.م داللت دارد و امر بر

 .باشندیمصحت و فساد ناشی از امر و نهی از امور انتزاعیه عقلی  معتقدند ونیاصول اکثر :132نکته 
 تشخیص اینکه آیا نهی به سبب معامله برخورد نموده یا به مسبب آن بستگی به لسان متکلم دارد. :133نکته 

 
 مفهوم و منطوق

 .باشدیممربوط به بحث الفاظ  ياهیپا از مباحث و مفهوممنطوق  :134نکته 
 ذکرشده است. در جملهو موضوع آن  شودیممنطوق: معنایی که به صورت مستقیم ازجمله برداشت  :135نکته 
 است. ذکر نشده در جملهو موضوع آن  شودیممفهوم: معنایی که به صورت غیرمستقیم از جمله برداشت  :136نکته 
 قانون مدنی: ودیعه عقدي است جایز. 611مثالی حقوقی براي منطوق: ماده  :137نکته 
اگر پس نمود (خواستگاري  توانیمقانون مدنی: هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد  1034مثال حقوقی براي مفهوم: ماده  :138نکته 

 خواستگاري نمود). انتوینمنکاح نباشد  از موانعخالی  یزن
 مفهوم نداشته باشد. تواندیممفهوم داشته باشد و  تواندیمهر کالمی ولی  ،منطوق دارد یهر کالم :139نکته 
 :بر معنااقسام داللت لفظ  :140نکته 

 خانه به تمامه. يبر اجزامطابقی: داللت لفظ بر کل معنا مثل داللت خانه  داللت .الف
 الی آخر کتاب. 1 بر صفحهداللت کتاب  معنا مثل بر جزءداللت تضمنی: داللت لفظ .ب
 نیمکت کالس درس. بر معنا مثل داللت میز بر خارجداللت التزامی: داللت لفظ .ج

 منطوق خود بر دو قسم است:: 141نکته 
 تضمنی صریح: داللت مطابقی و منطوق .الف
 منطوق غیرصریح: داللت التزامی.ب

 سه قسم است: بر داللت التزامی خود :142نکته 
 است. تقدیر ي جنون درقانون مدنی که کلمه 954ي مانند ماده تقدیرگرفتن کالمی است داللت اقتضاء: صحت جمله مستلزم در
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قصد تملک علت  آن مدنی که در قانون 143 يمذکور در کالم علت حکم است مانند ماده آن قید داللت تنبیه و ایماء: داللتی است که در
 حکم است.

حکم  ي کالمش همانکه معموالً مقصود گوینده نیست ولی نتیجه شودیمکالم حکم جدیدي استخراج  آن داللت اشاره: داللتی است که در
 .شودیمقانون مدنی که از آنها حکم جدیدي خارج  808و  821 مواد .جدید است

 .: مخالف2موافق  :1اقسام مفهوم:  :143نکته 
 مفهوم موافق: مفهومی است که با منطوق موافق است. :144ته نک

 .: اولویت2 : مساوي1قسم است: بر دو مفهوم موافق خود :145نکته 
 و ضعف با منطوق مساوي است. نظر شدتمفهوم موافق مساوي (قیاس مساوات): مفهومی که از  :146نکته 
 تر از منطوق است.يعلت در مفهوم قو: مفهومی که از نظر )مفهوم موافق اولویت (قیاس اولویت :147نکته 
 هستند. حرام زینر سکم يهایدنینوشرب شراب حرام است پس سایر براي مفهوم موافق مساوي: شُ مثال :148نکته 
 آزرد. ياضربهآنها را با  توانینممثال براي مفهوم موافق اولویت: به پدر و مادر نباید اُف گفت پس به طریق اولی : 149نکته 
 و.عدد. لقب.هـ د.حصر ج.غایت وصف.بشرط  .انواع مفهوم مخالف: الف :150نکته 
 مفهوم مخالف شرط: جمله شرطیه از دو منظر قابل بررسی است: :151نکته 

 این در جایی است ومنظر آن است که جمله شرطیه براي بیان موضوع حکم باشد یعنی مقَّدم همان خود موضوع حکم باشد  کی :1 
اگر فرض اعطاي پسر  پس .ختنه کن که حکم در تالی، منوط به شرط در مقدم است مثل اگر خداوند به تو فرزند پسري داد او را

 اینجا مفهوم مخالفی وجود ندارد. پس .موجود نباشد حکم نیز غافل است
ي شرط و جزا و ادات شرط مثل اگر قهرمان شوي ي شرطیه همان ترکیب اصلی جمله شرطیه است یعنی جمله: منظر دیگر از جمله2

 جمله شرطیه مفهوم مخالف دارد. نیا ي.ریگیممدال طال 
امثال آنها از اموري که  عت است و شامل حال و تمییز وعت و غیرنَمفهوم مخالف وصف: مقصود از وصف معنایی اعم از نَ :152نکته 

 .شودیمقید موضوع تکلیف باشند  توانندیم
 یحیتوض :2: احترازي 1است: دو نوعمفهوم مخالف وصف خود بر  :153نکته 
 ولی توضیحی مفهوم ندارد. احترازي مفهوم دارد منظر مفهوم مخالف وصف از :154نکته 
 .یعنی نکاح غیرمعلق، باطل نیستاحترازي: نکاح معلق باطل است،  مثال قید :155نکته 
 برند که مفهوم وصف، حجت نیست یعنی قید توضیحی است.وصف را درجایی به کار می مفهوم شتریب در کنکور یول :156نکته 
 .کندیممفهوم مخالف غایت: غایت لفظی از انتهاي حکم را با توجه به مصادیق آن مشخص  :157نکته 
 ا نیست.غیم داخل در تیغا گریداز نظر برخی  ا است وغیم ، غایت داخل دراز نظر برخی اصولیون :158نکته 
 .: منطوقی است که غایت داردایغم :159نکته 
وجود م الذکرفوقاحوال دارد ولی چنانچه شرایط  ا است بستگی به قراین و اوضاع وغیم اینکه غایت داخل در ينظر کنکوراز : 160نکته 

 .باشدیمنبود حکم نسبت به غایت مجمل است و راه براي اجراي اصول عملیه فراهم 
و داراي ادات  سازدیممصداق، حکم را براي آن مصادیق قطعی و حجت  مخالف حصر: مفهومی است که انحصار در مفهوم :161نکته 

 قانون مدنی. 58مثل ماده  باشدیمو امثالهم  تنها حصر مثل فقط،
 به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد. حجت است یا مفهوم حصر در کنکوراز نظر اصولیون و  :162نکته 
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 مثل لفظ سارق یا زانیه. ردیقرار گمفهوم مخالف لقب: مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم  :163نکته 
 عبارتی مفهوم لقب، حجت نیست.اصولیون و کنکوري لقب مفهوم مخالف ندارد یا به  نظر از :164نکته 
 .ندیگویمحکم به یک عدد خاص را مفهوم مخالف عدد  مفهوم مخالف عدد: انتفاع :165نکته 
قانون  808مفهوم دارد ماده  براي اینکه عدد مثال .داشته باشد نظر اصولیون عدد مفهوم ندارد مگر درجایی که قرینه وجود از :166نکته 

 قانون مدنی خواهد بود. 857که عدد مفهوم ندارد ماده مدنی و مثال براي جایی 
 

 عام و خاص
 عام و خاص از مباحث مهم اصولی هستند. :167نکته 
 .شودیمآن تثبیت شده،  مصادیقی که حکم عام در يعام: لفظی است که معناي آن شامل همه: 168نکته 
 که حکم عام در آن تثبیت شده است.لفظی است که معناي آن شامل بعضی مصادیقی است  خاص: :169نکته 
قانون  20ي مانند ماده شودیممعموالً ادات عام شامل مواردي از جمله همه، هر، هیچ، کل، جمیع و مصادیقی از این دست : 170نکته 
 مدنی.
 .باشدیمقانون مدنی  200ي ماده مثال حقوقی براي خاص، :171نکته 
 .سازدیماز افراد عام را از حکم خارج  ياپارهص: دلیلی که صّخَم :172نکته 
 قانون مدنی است. 4ي ، مادهصصّخَمحقوقی براي  مثال :173نکته 
 از شمول حکم عام است. ،تخصیص: اخراج بعضی :174نکته 
 تخصص: خود لفظ از ابتدا أمر شامل فردي که مشمول حکم نیست نشود. :175نکته 
 : عام بدلی3 : عام مجموعی2 یا استغراقیفرادي : عام ا1َاقسام عام:  :176نکته 
افراد بشود و در نتیجه هر فرد به تنهایی موضوع حکم  تکتکشامل  ردیگیمفرادي یا استغراقی: حکمی که به عام تعلق عام اَ :177نکته 

 .که متعلق به فردي از موضوع است عصیان خاص خود را داشته باشد هر حکمباشد و 
 قانون اساسی است. 41فرادي یا استغراقی، اصل ام اَمثال حقوقی ع :178نکته 
عام مجموعی: بدین معناست که حکم براي مجموع با همان اصول مجموعی ثابت باشد و در نتیجه خود مجموع به عنوان  :179نکته 

 .شودیمموضوع واحدي تلقی 
 قانون مدنی است. 1024مثال حقوقی عام مجموعی: ماده  :180نکته 
ک فرد است که منظور ی ياگونهبه  پس .البدل ثابت باشدم براي یکی از افراد به صورت علیعام بدلی: بدین معناست که حک :181نکته 

 ي افراد عام است.معین از همهغیر
 قانون مدنی است. 317 ماده مثال حقوقی عام بدلی: :182نکته 
 منفصل :2 : متصل1ص: صخَاقسام م: 183نکته 
 : غایت5 کل : بدل بعض از4 : استثناي متصل3شرط  :2صفت  :1مخصص متصل: عانوا :184نکته 
 مستقل نیست. و خوداز جمله عام است  یجزئمخصص متصل:  :185نکته 
 قانون مدنی. 954ي مخصص متصل صفت: مقتضی صفتی در بیان مخصص است مانند ماده :186نکته 
 قانون مدنی. 929ي موجب جدایی مخصص در کالم است مانند ماده شرط مخصص متصل شرط: :187نکته 
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 قانون مدنی. 1287ي مخصص متصل (استثناي متصل): ماده :188نکته 
 کل). مخصص متصل (بدل بعض از: 189نکته 
 قانون مدنی. 871ي مخصص متصل غایت: ماده :190نکته 
 ده بلکه در کالمی مستقل موجود باشد.کالم موجود نبو مخصص منفصل، مخصصی است که در :191نکته 
 .زندیمکه عام را تخصیص  یلفظ مخصص منفصل لفظی: :192نکته 
 .خوردیمی یا عقلی: با ادراك عقلی، عام تخصیص بمخصص منفصل لُ :193نکته 
 ی یا عقلی خود بر سه قسم است:ببرخی معتقدند مخصص منفصل لُ :194نکته 

 : عقل3 جماعإ: 2 قرائن و اوضاع و احوال :1
توضیح داده شده، اصل بر عمومیت لفظ است و خاص بودن نیازمند  ترشیپي اصاله العموم که به قاعده با توجهاجمال مخصص:  :195نکته 

ولی چنانچه مخصص واضح و روشن نباشد، مخصص  اندازدیمشرایط فوق است و چنانچه صراحت کافی در مخصص باشد عام را از عمومیت 
و اصاله العموم باید نادیده گرفته شود و برخی دیگر نیز معتقدند عموم همچنان  کندیمو برخی معتقدند که اجمال به عام سرایت  مجمل است

 .کندیمبرقرار است که البته نظر بهتر آن است که اجمال به عام سرایت 
 اجمال مصداقی. :2اجمال مفهومی  :1مخصص دو گونه است:  اجمال :196نکته 
، رانمتولد تهلفظ تهرانی:  مثال .اجمال مفهومی: اجمالی است که در مفهوم شفافیت وجود ندارد و معنی مخصص روشن نیست :197نکته 

 مقیم تهران، فامیلی تهرانی.
 میندایم: حکم شراب را مثال .اما در مصداق آن مفهوم شک و شبهه است میدانیماجمال مصداقی: اجمالی است که مفهوم را  :198نکته 

 که حرام است اما در مصداق آن آیا این لیوان داراي محتواي شراب است یا خیر شک داریم.
 قانون مدنی است. 201 يدر مادهمثال حقوقی لفظ مجمل  :199نکته 
 .میان دو معناي مختلف و متباین است : تردید در1گونه است: مفهومی دو اجمال :200نکته 

 اقل و اکثر است.میان دو معناي  : تردید در2    
 به شرح ذیل):شد (؟ باید در هر مورد قائل به تفکیک کندیمآیا اجمال مخصص به عام هم سرایت  :201نکته 

 حیث مفهوم در چهار وضع قابل بررسی است: اجمال مخصص از
 .کندیمن: اجمال به عام سرایت تبایِم ي تردید میان دو امرمتصل از جهت مفهوم به واسطه مخصص .الف

 مگر شودیمي تردید میان دو امر متباین: به همه دانشجویان حقوق وام داده مثال براي مخصص متصل در جهت مفهوم به واسطه
 دانشجویان تهرانی.

 .کندیمي تردید میان اقل و اکثر: اجمال به عام سرایت مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطه.ب
ر قاضی شوند مگ توانندیمي دانشجویان حقوق ي تردید میان اقل و اکثر: همهمثال براي مخصص متصل از جهت مفهوم به واسطه

 اق.سفُ
 .کندیممتباین: اجمال به عام سرایت  ي تردید میان دو امرمخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه.ج

دانشجویان  به .رندیگیمدانشجویان حقوق وام  هیکل ردید میان دو امر متباین:ي تمثال براي مخصص منفصل از جهت مفهوم به واسطه
 .شودینمتهرانی وام داده 

 .کندینمي تردید میان اقل و اکثر: اجمال به عام سرایت جهت مفهوم به واسطه مخصص منفصل از.د
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شود آیا  يکارنهالیا  يکارگلاکثر: هرگاه در زمینی  ي تردید میان اقل ومفهوم به واسطه از جهتمثال براي مخصص منفصل 
 نه؟ آن را زمین مزروعی دانست یا توانیم

 قسم است: بر دو مصداق نیز ثیاز حاجمال مخصص  :202نکته 
 .کندیممتصل اجمال مصداقی: اجمال به عام سرایت  مخصص .الف

: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند داشتیمقانون مجازات اسالمی سابق بیان  4ي مثال براي مخصص متصل اجمال مصداقی: ماده
 .شودو شروع به اجراي آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می

خیر؟ در این حالت با توجه به اجمال مخصص که به عام  ر عملی که به جا آورده شده جرم است یااگر تردید ایجاد شود که مقدا حال
 مجراي اجراي حکم محل تردید است. کندیمسرایت پیدا 

 .کندیممخصص منفصل اجمال مصداقی: اجمال مخصص به عام سرایت پیدا .ب
ي ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع سکنه هیکل :داردیمقانون مدنی مقرر  5ي مثال مخصص منفصل اجمال مصداقی: ماده

مسائل مربوط به اموال شخصی  ثیاز ح: اتباع خارجه مقیم در خاك ایران داردیمقانون مدنی مقرر  7ي ماده .قانون ایران خواهند بود
 .قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود عیمط و .....

 .این اجمال باشد مثال تواندیم شود که جهیزیه و مهریه زن مورد بحث قرار گیرد که آیا جزء احوال شخصیه است یا خیر؟ اگر شک
توجه به قاعده ما من عام الّا و َقَد خُص باید میان مخصص  با و جستجو از مخصص جایز است؟ فَحصآیا عمل به عام قبل از  :203نکته 

 شد: منفصل و متصل تفاوت قائل
 اخت.و جستجو پرد فَحصبه اصاله العموم استناد نمود و باید به  توانینممخصص منفصل به دلیل وجود علم اجمالی  در مورد .الف
العموم معارضه  اصاله با تواندینمدر مورد مخصص متصل به دلیل اینکه احتمال وجود مخصص ضعیف است، این احتمال ضعیف .ب

 و جستجو نیست. فَحصکند و نیازي به 
که آیا مخصص فقط مربوط به آخرین جمله است یا  شودیمفرض سؤال گیرد این  انتهاي چند جمله یک مخصص قرار در اگر :204نکته 

اسم  جمالت به صورت در تمامچنانچه موضوع  يمنظر کنکورچندگونه پاسخ داده شده است ولی از  سؤال؟ به این گرددیبازمبه تمام جمالت 
اما چنانچه موضوع در جمله اول اسم باشد در جمالت  کندیمفقط به آخري برخورد  مخصص اعم از اینکه اسامی یکی باشد یا متفاوت،باشد 

 .خوردیمبعدي ضمیر باشد در این فرض مخصص به همه 
باشد چه مفهوم موافق و چه بزند؟ بله، به شرطی که خاص مفهوم داشته  منطوق عام را تخصیص تواندیممفهوم خاص  ایآ :205نکته 

 مفهوم مخالف.
 .ي دوم ناسخ جمله اول است یا مخصص آنکه آیا جمله دیآیمشبهه پیش  امر بین تخصیص و نسخ: گاهی اوقات این رانِود :206نکته 

 فرض در این وادي قابل طرح است. نیا
 بعد از آن بیان شده باشد، است. که گرید در اصول فقه به معناي برداشتن حکمی شرعی با دلیل شرعی نسخ :207نکته 
 : نسخ کلی2: نسخ جزئی 1است: دو گونهنسخ 

 .کندیم: فقط بخشی از عام را نسخ یجزئنسخ  .الف
 .کندیمنسخ کلی: تمامی عام را نسخ .ب

 .دباشیمحکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن  محدود کردننسخ جلوگیري از امتداد زمانی قانون است اما تخصیص  :208نکته 
 ران بین نسخ و تخصیص:ومختلف در د فروض :209نکته 

 معلوم است. و خاص: تاریخ عام 1
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 ند: خاص، مخصص عام است.اهم زمان و خاصعام  خیتار .الف
 بعد از عمل به عام آمده باشد، ناسخ است.عام اول و خاص بعدي: اگر خاص قبل ازعمل به عام آمده باشد، مخصص است ولی اگر .ب
 .زندیمخاص مقدم عام مؤخر را تخصیص  معتقدند که ونیمشهور اصولخاص اول و عام بعدي: .ج
 : تاریخ یکی معین و دیگري مجهول است:2

 .شودیمعام معلوم و خاص مجهول: طبق اصل تأخر حادث، خاص تخصیص دهنده عام  خیتار .الف
 است. صیبر تخصمؤخر، خاص فرض شده و اصل  عام حادث، و عام مجهول: طبق اصل تأخر تاریخ خاص معلوم.ب
 .دزنیمنیز مطرح است، خاص، عام را تخصیص  در کنکور) مجهول است: مطابق نظر اکثر اصولیون که و خاصتاریخ هر دو (عام  :3

بعد از عام است و به عام عمل شده باشد در اینجا نسخ تمامی حاالت فوق، اصل بر تخصیص است و فقط در جایی که خاص  در :210نکته 
 است.

الجمع مهما امکن اولی من قاعده (اولویت دارد آن است که با اجراي تخصیص مطابق  دلیل اینکه تخصیص نسبت به نسخ :211نکته 
 .میانمودهعمل  )الطرح

 
 مطلق و مقید

 باشد.و مقید از مباحث مهم اصول لفظیه می مطلق :212نکته 
 : آن لفظی است که بر معناي شایع در جنس خود داللت کند.مطلق :213نکته 
 : ما دل علی شایع فی جنسه.المطلق :214نکته 
 .: آن لفظی است که در جنس خود از شمول و فراگیري خارج شده باشددیمق :215نکته 
 یاع.المقید: ما اخرج من ش :260نکته 
 میان مطلق و عام: يهاتفاوت :217نکته 

 ناشی از وضع است ولی داللت مطلق بر اطالق، ناشی از اموري به نام مقدمات حکمت است. بر عمومعام  داللت .الف
 تأکید بر روي عوارض و حاالت است. در مطلقدر عام تأکید به روي افراد است ولی .ب
 .ماندیمرغم قید خوردن، مطلق ولی مطلق باز هم علی افتدیم از عموم خوردیموقتی عام تخصیص .ج
 عموم عام بیشتر استغراقی است ولی مطلق بیشتر بدلی است..د

 من وجه است. و خصوصنسبت بین عام و مطلق، از نوع عموم  :218نکته 
 اصاله االطالق آن است که اصل اطالق است و تقیید نیازمند دلیل است. يمعنا :219نکته 
 لفظی است. دلیل حجیت اصالۀ االطالق: بناي عقالء، عدم رد شارع و ظهور :220نکته 
 ، متالزم هستند.دییو تق طالقا :221نکته 
 نسبی هستند. دییو تقاطالق  :222نکته 
 تقابل مطلق و مقید، از نوع ملکه و عدم ملکه است. :223نکته 
 و به شرح زیر است: گرددیممقدمات حکمت: شرایطی است که موجب ایجاد لفظ مطلق  :224نکته 

 اطالق و تقیید: لفظی مطلق است که بتواند قیدي را بگیرد. امکان .الف
 نبودن قرینه مبنی برقید: براي اینکه لفظی مطلق باشد نباید قرینه مبنی بر قید داشته باشد..ب
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 مقام بیان نباشد، لفظ مطلق نیست. متکلم در ردر مقام بیان بودن متکلم: اگ.ج
 .باشدیمدر حکم وجود قرینه لفظ بر تقیید  متَیقّنقَدرِ وجود مخاطب: در مقام متَیقّننبودن قَدرِ.د

 .شودیمنبودن انصراف: انصراف ذهن از لفظ به برخی از مصادیق لفظ یا برخی از اصناف آن مانع از تمسک به اطالق .هـ
 از نبودن انصراف به عنوان مقدمات حکمت، انصراف به جهت کثرت استعمال است. منظور :225نکته 
 باشد باید مطلق را بر مقید حمل کرد. وجود داشتهمیان مطلق و مقید، تناقض  هرگاه :226نکته 
 : کالمی که مجمل نباشد یا اجمال آن برطرف شده باشد.نیمب :227نکته 
 که معناي آن معین نبوده و مردد میان دو یا چند احتمال باشد.: کالمی است مجمل :228نکته 
 در مقابل مجمل است. نیمب :229نکته 
 ن دو گونه است:مبی :230نکته 

 نص و ظاهر).(که از ابتدا مبین بوده است  ینیمب .الف
 .نی که از ابتدا مبین نبوده و اجمالش برطرف شده استمبی.ب

 .مل درست نیستبه مج فیتکل :231نکته 
 ، جایز است اما تأخیر بیان از وقت حاجت، جایز نیست.وقت خطاببیان از  ریتأخ :232نکته 
 .ندیگویماصطالح اصولی نص و ظاهر را محکم  در :233نکته 
 مدنی مبین این مطلب است..قانون آ.د 3ي براي اجرا رفع گردد و ماده ستیبایماجمال در قوانین موضوعه  :234نکته 

 
 ادله استنباط احکام اسالمی

 ي استنباط احکام اسالمی چهار مورد است:ي اصولیون و فقهاي شیعه ادلهبه عقیده :235نکته 
 قرآن .الف
 سنت.ب
 اجماع.ج
 عقل.د

 .اصولی فقهی است ياهیپاکه از نامش پیداست موجب تفهیم مبانی  گونههماني استنباط احکام اسالمی ادله :236نکته 
 .دلیل احکام از نظر اصولیون است نیترمهمقرآن  :237نکته 
 .شودیمنیز گفته  کتاب اصول به قرآن، در علم :238نکته 
 تواتر رسیده است. الصدور است و به حدقطعی قرآن :239نکته 
 الدالله است یعنی تمام آیات قرآن روشن نیست.قرآن ظنی :240نکته 
 .باشدیمي خبر متواتر و آیات دیگر، اجماع، خبر واحد و دلیل عقلی قرآن به وسیله دییو تق صیتخص :241نکته 
 قیاس موجب تخصیص و تقیید قرآن نیست. :242نکته 
 نظر کنکوري آیات قرآن بعضاً ناسخ یکدیگر هستند. از :243نکته 
 .نسخ قانون باید قطعی باشد :244نکته 
 ناسخ قرآن باشد. تواندینمدلیل ظنی  :245نکته 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !واتساپ کنید 09352213175را به  عنوان جزوۀ درخواستیجهت دریافت جزوات رایگان،  )هاي وکالت، قضاوت، ارشد و دکتريویژة آزمون( یمیدکتر مالکرجزوه اصول فقه 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

16 

 

 .باشدیمسنت: قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع)  :246نکته 
 .دلیل حجیت سنت، قرآن است نیترمهم :247نکته 
 .ندیگویمعصر حاضر نقل شده است و اصطالحاً به نقل سنت، خبر  يهاانسانسنت براي  :248نکته 
 واحد. : خبر2 متواتر : خبر1خبر دو قسم است: :249نکته 

 .رودینمآن به حدي گسترده است که احتمال خالف آن  کنندگانست که به دلیل تعدد ناقلین و روایتمتواتر: خبري ا خبر: 250ته نک
 .اجمالی : متواتر3معنوي  : متواتر2لفظی  : متواتر1خبر متواتر به سه شکل است: :251نکته 
 تغییر و اختالفی به اسناد متعدد که مفید قطع و یقین باشد به معصوم برسد.: خبري است که الفاظ آن بدون هیچ یمتواتر لفظ :252نکته 
 ي آنها مفید یک معنا باشند.: خبري که با الفاظ متفاوت به نحو متواتر نقل شده ولی همهيمتواتر معنو :253نکته 
 .شودیمگیري به یک موضوع، نتیجه ت مختلف راجعمتواتر اجمالی: خبري که از داللت التزامی مجموع اخبار و حکایا :254نکته 
چرا  ودشینمواحد موجب حصول علم  خبر .به حد تواتر نرسد کنندگان آنروایتواحد: خبري است که متواتر نبوده و تعداد  خبر: 255نکته 

 که یک دلیل ظنی است.
 ) غیرمستفیض.2) مستفیض 1خبر واحد دو گونه است: :256نکته 
 است. از سه نفر بیشتر کنندگان آنروایتاست که مفید قطع نیست و سلسله  يخبر مستفیض: خبر :257نکته 
 است. کمتر از سه نفر کنندگان آنروایتاست که مفید قطع نیست و سلسله  يخبر غیرمستفیض: خبر :258نکته 
 واحد، آیات قرآن است. دلیل حجیت ظن خبر نیترمهم :259نکته 
 واحد، اجماع است. دومین دلیل حجیت ظن خبر :260نکته 
 واحد، بناي عقالء است. سومین دلیل حجیت ظن خبر :261نکته 
 متواتر، مفید قطع است و حجت است و خبر واحد، مفید ظن است. خبر :262نکته 
 ضبط .7 عدالت .6 قیتوث .5 مانیا .4اسالم  .3عقل  .2بلوغ  .1شرایط راویان خبر: : 263نکته 
 در هنگام تحمل و هم در هنگام ادا الزم است. هم و ضبطشروط تحمل  :264نکته 
 فیضع .4یا قوي  موثق .3 حسن .2 حیصح .1واحد برحسب شرایط راوي:  اقسام خبر :265نکته 
 .اندشدهآن تمامی شرایط را دارا هستند و توثیق هم  کنندگانروایتصحیح: خبري است که  خبر :266نکته 
 اند.آنها توثیق شده هستند ولی بعضی از ي دوازده امامیآن شیعه کنندگانروایتحسن: خبري است که  خبر :267نکته 
 .اندنشدهي دوازده امامی نیستند ولی توثیق آن شیعه کنندگانروایت موثق یا قوي: خبري است که بعضی از خبر :268نکته 
حجت نیست  فیضع خبر .ندارند شرایط را تمام یا قسمتی از ،آنها یا بعضی از کنندگانروایتضعیف: خبري است که تمامی  خبر :269نکته 

 .ندیگویمباشد که به آن مقبول  اینکه مشهور مگر
 صحیح و بعد خبر حسن و پس از آن خبر موثق به ترتیب حجت هستند. ترتیب خبر به :270نکته 
 دروغ را خبرهاي موضوعه یا مجهول گویند. يخبرها :271نکته 
 حصول وثوق به روایت جهت تقویت آن: يهاراه: 272نکته 

 به راوي وثوق .الف
 موافق بودن روایت با عمل مشهور.ب
 مضمون روایت نشانگر آن باشد که از جانب امام (ع) رسیده است..ج
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 د.روایات فراوان دیگري مضمون روایت مورد بحث را تأیید کنند.
 عملی شهرت .4 . شهرت مدرکی3 فتوایی شهرت .2روایی  شهرت .1اقسام شهرت: :273نکته 
 خاص که توسط مشایخ حدیث و مشاهیر اهل حدیث نقل شده است. تیروا شهرت روایی: :274نکته 
 هرگاه چند روایت متعارض وجود داشته باشد روایتی که کثرت نقل داشته باشد موجب ترجیح است. :275نکته 
 داشته باشند و مستند رأي آنها معلوم نباشد. نظراتفاقبیشتر فقها در یک فرع فقهی  هرگاه فتوایی: شهرت :276نکته 
و اعتبار آن از قوت خود مدرك نشأت خواهد  خواهد بودشهرت مدرکی: هرگاه مستند رأي فقها معلوم باشد شهرت مدرکی : 277نکته 
 گرفت.
ن روایت غیر مشهود بوده و یا سند آن ضعیف باشد از این رو عمل فقها عملی: عمل بیشتر فقها به روایتی خاص اگرچه آ شهرت :278نکته 

 ي حجیت آن روایت خاص است.حجیت دارد اما حجیت آن مستقل نیست بلکه به واسطه گرددیمموجب تقویت روایت 
 ي استنباط اسالمی است.اجماع، قسم دیگر ادله :279نکته 
 .عموم و خصوص مطلق است اشابطهرتعریف اجماع از نظر شیعه و سنی،  :280نکته 
 اجماع از نظر شیعه، عام است و از نظر اهل سنت، خاص است. :281نکته 
 اکثر. اتفاق .2همه  اتفاق .1اجماع ازنظر شیعه دو مورد است: :282نکته 
 است. مکاشفیت از رأي معصوشیعه اجماع به خودي خود حجت نیست بلکه به این دلیل حجت است که  از نظر :283نکته 
 نظر شیعه، اجماع طریقیت دارد. از :284نکته 
 یا حدس استنتاج .3ي وجوب لطف قاعده .2 امت اتفاق .1ي کشف اجماع:نحوه :285نکته 
 یا استنتاجی یحدس .4 یلطف .3تضمنی  یا یدخول .2 یسکوت .1اساس چگونگی کاشفیت: اقسام اجماع بر :286نکته 
 آن مورد اجماع سکوتی وجود دارد. خاص هیچ یک از فقها رأي مخالف نداده باشند در يدر مورداجماع سکوتی: چنانچه  :287نکته 
داشته باشند امام معصوم (ع) در میان فقها حاضر شده و  نظراتفاق یبر حکمشیعه همگی  يفقها اگر تضمنی: دخولی یا اجماع :288نکته 

 .کندیمصادر  هیالهومجهولرأي خود را به صورت مجتهدي 
 ي لطف موجب ایجاد حصول اجماع است.اجماع لطفی: قاعده :289نکته 
 کجروي و انحراف است. امام (ع) لطف خداوند در میان بندگانش است که موجب جلوگیري از ي لطف: وجودقاعده :290نکته 
ونه ع) آن گمعصوم (گفت امام  توانیمداشته باشند  نظراتفاقاي تاجی: چنانچه علماي دین بر مسألهاجماع حدسی یا استن :291نکته 

 .دیشیاندیم
 منقول. اجماع .2محصل  اجماع .1روش تحصیل:  بر اساساقسام اجماع  :292نکته 
 آنان را دریابد اجماع وي محصل است. نظراتفاقاجماع محصل: چنانچه مجتهدي با بررسی آراء رفتاري فقها  :293نکته 
 ایجاد اجماع منقول است. ،نماید قولنقل شدهحاصل مجتهدي از اجماعی که براي مجتهدي دیگر چنانچه اجماع منقول: :294نکته 
 واحد. منقول .2متواتر  منقول .1دو نوع است: بر منقول خود اجماع :295نکته 
 اجماع منقول متواتر: آن است که تعداد ناقلین آن زیاد بوده به حد تواتر رسیده باشد و مفید حجت است. :296نکته 
 منقول واحد: آن است که تعداد ناقلین آن زیاد نیست و به حد تواتر نرسیده باشد و مفید ظن است. اجماع :297نکته 
 غیرمدرکی. اجماع .2ی مدرک اجماع .1ارزش اثباتی: منظر انواع اجماع از :298نکته 
 .ندیوگیماي کسب کنند به آن اجماع مدرکی دلیل براي اثبات حکم براي مسأله اجماع مدرکی: چنانچه فقها از کتاب و سنت :299نکته 
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 لغیرمدرکی: چنانچه دلیل مدرکی براي اثبات اجماع وجود نداشته باشد در این حالت این اجماع غیرمدرکی یک دلی اجماع :300نکته 
 .دیآیممستقل براي استنباط احکام به شمار 

 ي استنباط اسالمی است.قیاس نوع دیگري از ادله :301نکته 
 دیگراست. یجزئبه  یجزئفقه همان تمثیل در علم منطق به معناي رسیدن از  در اصولقیاس  :302نکته 
 فرع حکم .5 حکم اصل علت .4قیس یا م فرع .3اصل  حکم .2علیه قیسیا م اصل .1ارکان قیاس: :303نکته 
 قیاس: طیشرا :304نکته 

 اینکه حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشد. اصل، حکم شرعی فرعی باشد اعم از حکم .الف
 باشد نه با قیاس دیگر. حکم اصل، باید با دلیل قرآن و سنت ثابت شده.ب
 گیرد. قرار گریدموضوع حکمی  تواندینم صورت نیانباید خاص یا مستثنا باشد زیرا در  حکم اصل،.ج

 اسیق .4در جزائیات و کفارات و دیات  اسیق .3در عبادات احکام اصلی  اسیق .2در الفاظ و معانی کلمات  اسیق .1قیاس باطل:  :305نکته 
 .الفارقمع

 خفی. اسیق .4جلی  اسیق .3العله مستنبط .2العله منصوص .1اقسام قیاس:  :306نکته 
که علت حکم به صورت نص در حکم ذکر شده است و حجیت این قیاس به این دلیل است که در  یاسیق العله:منصوص اسیق :307نکته 

و یک  دیآیدرمصورت تصریح شارع به علت حکم در موردي قضیه از صورت قیاس شرعی و تمثیل منطقی خارج و به شکل قیاس منطقی 
 .باشدیمبرهان اصولی 

 ر اساسبالعله: قیاسی است که علت حکم صریحاً در کالم نیامده و ظناً از کالم استنباط شود و عقل آن را درك و مستنبط اسیق :308نکته 
 .دانندینمم از قیاس را شیعیان حجت قیس تسري دهد و این قسحکم را به مآن 

 از اصل است. تريقواولویت: از نوع قیاس جلی است و علت حکم در فرع  اسیق :309نکته 
ر آن بلکه ظن بر عدم تأثی قیاس خفی: قیاسی است که به طور قطع ندانیم که جهت افتراق نوع و اصل تأثیري در حکم ندارد :310ه نکت

 داریم و در حجیت این قیاس اختالف است.
به صورتی که به طور حتم آگاه باشیم که وصف معینی علت حکم است و سایر اوصاف  باشدیممناط: به معناي تعیین علت  حیتنق :311نکته 

 در پیدایش آن دخالتی ندارد.
 قطعاً حجت است. تنقیح مناط،: 312نکته 
که  ي دیگريطریق: چنانچه نصی درباره حکم داشته باشیم که علت حکم از آن نص استفاده شود و بخواهیم در مسأله اتحاد :313نکته 

 کمش مسکوت است همان علت را ثابت کنیم.ح
معنا که حکمی معلوم باشد ولی علت آن بیان نشده و با خیال و توجه  نیبد .حکم را تخریج مناط گویند استنباط مناط: جیتخر :314نکته 

 به مناسبت بین حکم و وصف علت و مناط حکم دیگري را استنباط کنیم.
 .باشدینممناط، حجت  جیتخر :315نکته 
مناط: هرگاه علت حکم مشخص باشد و براي فهمیدن وجود یا عدم وجود آن علت در موردي خاص به تحقیق بپردازیم  قیتحق :316نکته 

 .به آن تحقیق مناط گویند
ولی اگر علت حکم مطرح باشد در این صورت  باشدیمالعله ج مناط است و یک نوع قیاس مستنبطوحدت مالك: همان تخری :317نکته 

 .باشدیمالعله اتحاد طریق که از نوع قیاس منصوصي وحدت مالك اصطالحی است مترادف با واژه
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 جزا، ممنوع است. در حقوق اسیق :318نکته 
 العله در حقوق ایران پذیرفته نیست.قیاس مستنبط :319نکته 
 ي استنباط احکام است.یکی دیگر از ادله عقل :320نکته 
 حکم شرعی باشد. سازنهیزمدلیل عقلی، عبارت است از ادراك عقلی که  :321نکته 
 به الشرع. مکَبه العقل ح مکَحما کل  به العقل و مکَبه الشرع ح مکَحما  کل :322نکته 
 ظاهري حکم .2واقعی  حکم .1دلیل عقلی (دسته اول): ماتیتقس :323نکته 
 .شودیمامور را دریابد و در نتیجه درك کامل و روشن امور حاصل  قُبحسن و واقعی، حکمی است که عقل بتواند ح حکم :324نکته 
ظاهري، حکمی است که عقل با وجود عدم علم به فلسفه و چیستی مسأله با توجه به ظاهر امر براي انجام مسأله به کار  حکم :325نکته 

 .بردیم
 بر منطقمبتنی  حکم .2عقلی  قُبحسن و ح مبتنی بر حکم .1دسته دوم):( یعقلدلیل  ماتیتقس :326نکته 
عقل حکم  همانند آنکي تحسین و تقبیح عقلی هستند عقلی: گاهی احکام عقلی مبتنی بر قاعده قُبحو  سنبر حمبتنی  حکم :327نکته 

 که در برابر کمک و احسان دیگران تشکر کنیم. کندیم
براي یافتن معلول  دکنیمتقبیح عقلی نیست مانند آنکه عقل حکم  تحسین و : گاهی احکام عقلی مبتنی بربر منطقمبتنی  حکم :328نکته 

 .باشدینمباید علت را یافت که در این حکم اثري از بحث خوبی و زشتی امور 
 عقلی استلزامات .2عقلی  مستقالت .1عقلی (دسته سوم):  دلیل ماتیتقس :329نکته 
ش مال امانی باید به صاحب کندیمعقلی: ادراکات مستقلی است بدون توجه به خطاب شارع مانند آنکه عقل حکم  مستقالت :330نکته 

 مسترد شود یا ظلم به حکم عقل ناپسندیده است.
دستور شارع مالزمه با مقدمه خواستن امر دیگري است که در حکم نیامده است و انجام حکم شارع  یگاه عقلی: استلزامات :331نکته 

و حکم عقل به انجام آن مقدمه است مثل اینکه شارع حکم نموده بر رد تمام و کمال مال صغیر پس از رفع  باشدیممستلزم انجام آن مقدمه 
 ي قیمومت است.دورهحساب حجر وي و اینکه الزمه این امر داشتن صورت

 عقلی زمانی حجت است که نشانگر حکم شرعی باشد. حکم :332نکته 
 عملی. عقل .2نظري  عقل .1است: دو گونهبه  عقل :333نکته 
 .باشدیممباحث عقل  نیترمهمي واجب یکی از مقدمه بحث :334نکته 
 المقدمهيذ .2 مقدمه .1قطعی است:موضوع  کلی بیان دو ي واجب، به طوربحث مقدمه فیدر تعر :335نکته 
 المقدمه نیز موجود نخواهد بود.مراه دارد ولی اگر تحقق نیابد ذيالمقدمه را هچیزي است که چنانچه تحقق یابد ذي: مقدمه :336نکته 
 المقدمه است.مقدمه پیش از ذي معموالً :337نکته 
 .شودیمبه اخذ پروانه وکالت  ون منجرالمقدمه: قبولی در امتحان کانمقدمه و ذي مثال :338نکته 
ي مقدمه .5ي صحت مقدمه .4ي علم مقدمه .3ي واجب) مقدمهواجب (ي وجود مقدمه .2ي وجوب مقدمه .1مقدمه:  اقسام :339نکته 
 ي قانونی.مقدمه .9ي عادي مقدمه .8ي عقلی مقدمه .7ي شرعی مقدمه .6نفوذ 

 مثل استطاعت براي حج. شودینمالمقدمه واجب که چنانچه تحقق نیابد ذي يامقدمهي وجوب: مقدمه :340نکته 
که مقدمه تحقق نیابد قابل انجام نیست مثالً  یمانز تاالمقدمه واجب است اما ي واجب): یعنی ذيود واجب (مقدمهي وجمقدمه :341نکته 

 وضو گرفت. ستیبایمولی براي خواندن نماز  شودینمنماز با وضو واجب 
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سمت راست  قبله داندینمنماز بخواند ولی  خواهدیمکسی که  رساندیمبه علم  را ما %100 طور بهکه  يامقدمهي علم: مقدمه :342نکته 
 است یا چپ باید به هر دو طرف نماز بخواند.

 در عقود عینی، قبض شرط صحت است. مثالً .شودیمالمقدمه صحیح ذي دیآیماست که وقتی  يامقدمهي صحت: مقدمه :343نکته 
 عقد فضولی. مثل وجود اذن در شودیمالمقدمه غیرنافذ است و با مقدمه نافذ ي نفوذ: وقتی است که ذيمقدمه :344نکته 
 المقدمه الزم دانسته است مانند وضو براي نماز.را به وجود آورده و براي ذي که شرع آن يامقدمهي شرعی: مقدمه :345نکته 
بیان نکرده است مثل اینکه براي رفتن به مکانی  آن راو شرع و عقل  دهندیمکه مردم عادتاً انجام  يامقدمهي عادي: مقدمه :346نکته 
 از فرد ماهر و آشنا راهنمایی خواست. ستیبایم ناآشنا

اتی مالی وکالت در دادگاه مستلزم ابطال تمبر مثل اینکه آورده است به وجوداست که قانون آن را  يامقدمهي قانونی: مقدمه :347نکته 
 است.

 نیز واجب است. اشمقدمهالمقدمه واجب باشد، چنانچه ذي یعنی؛ ي واجب، واجب استاصولیون مقدمه يبه عقیده :348نکته 
 از: اندعبارتي مقدمه واجب، واجب است، حجیت قاعده لیدال :349نکته 

 .دیآیمنفی قاعده، تکلیف ماالیطاق پیش  در صورت.ب دلیل عقل به .الف 
 در شیء، اذن در لوازم آن است. ذنإ :350نکته 
 جوهر: چیزي است که وجودش مستقل است. :351نکته 
 : چیزي است که وجود مستقل ندارد.ضرَع :352نکته 
 .الزم .2 مفارق .1ض:رَانواع ع :353نکته 
 با معروض است و گاهی بدون معروض است مثل سپیدي کاغذ.ضی است که گاهی رَض مفارق: عرَع :354نکته 
 ضی است که همیشه با معروض است همیشه وابسته به معروض است مثل مایع بودن آب.رَض الزم: عرَع :355نکته 
 .به معناي اخص نیب .3به معناي اعم  نیب .2 نیربیغ .1الزم:  اقسام :356نکته 
 .ملزوم شودیمدر شیء  اذن :357نکته 
 الزم غیربین: الزم غیربین روشن نیست براي رسیدن به این الزم چهار چیزمی خواهیم: :358نکته 

 .استدالل چهارم. الزم ي ملزوم ورابطه تصور سوم.الزم  تصور .دومملزوم  تصور .اول
 :میخواهیمبین به معناي اعم: براي رسیدن به این الزم سه چیز  الزم :359نکته 

 .و الزمي ملزوم رابطه تصور .سومالزم  تصور .دومملزوم  تصور .اول
 ملزوم. : تصورمیخواهیمالزم بین به معناي اخص: براي رسیدن به این الزم یک چیز  :360نکته 
 شیء اذن در لوازم آن است. چه غیربین و چه بین، اذن در الزم :361نکته 
 .باشدیمشیء شرعاً و قانوناً مستلزم اذن در لوازم آن هم  در اذن :362نکته 
 ي قاعده اذن در شیء آن است که تعهد به چیزي مستلزم تعهد به لوازم آن است.جهینت :363نکته 
شارع نرسیده و مثل و مانندي در  از جانبمورد آن  اي که هیچ نصی در: چنانچه در هر مسأله)لهرسي استصالح (مصالح مقاعده :364نکته 

ریعت ش ي عامی باشد که درمبناي قاعده و این حکم بر دهدیمحکم به رأي  یشیاندمصلحتبر اساس  مجتهد احکام شرعی نداشته باشد،
 .ندیگویمیا استصالح  یشیاندمصلحتهرگاه احکام فقهی را مبتنی بدانیم بر مصالح مرسله به آن  پس .باشدیمموجود 
 .حاجت .2ضرورت  .1مصالح: اقسام :365نکته 
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 که زندگی مادي یا معنوي انسان بدان بستگی دارد. ییهامصلحتضرورت:  :366نکته 
هرچند از دست دادن آنها اختاللی در نظم زندگی ایجاد  گرددیمحاجت یا نیازمندي: باعث رفع مشقت و رفع عسر و حرج  :367نکته 

 .کندینم
 ت.اس ولی در زندگی مادي منشاء لذت بیشتر شودینمتحسینی: مصالحی که فقدان آن موجب اختالل در زندگی  مصالح :368نکته 
 ي استصالح هستند.معتقد به بطالن قاعده انیعیش :369نکته 
اي ألهي مسصلحتی خاص حکمی مخالف براي کلی یا دلیل دیگر و به مالحظه مکردن از قیاس یا قاعده نظرصرف :استحسان :370نکته 

 پیدا کردن.
 .ضرورت .2 یاسیق .1استحسان: اقسام :371نکته 
 خفی را به کار بندیم این استحسان قیاسی است. اسیو ققیاسی: چنانچه قیاس جلی را ترك کرده  استحسان :372نکته 
 استحسان ضرورت است. کندیمایجاب  آن راي ضرورتی که قیاس به واسطه از حکم عدول استحسان ضرورت: :373نکته 
 ي استحسان هستند.بطالن قاعده معتقد به انیعیش :374نکته 
استصالح عبارت است از رعایت مصلحت  است اما استصالح: استحسان همیشه برخالف یک دلیل دیگر استحسان و تفاوت :375نکته 

 ي برخالف دلیل بودن آن توجه شود.بدون اینکه به جنبه
ر از اجراي استحسان د يانمونه توانیمدر حقوق موضوعه ایران هر استحسانی دلیل نیست اما بحث مخصص منفصل عقلی را : 376نکته 

 حقوق موضوعه دانست.
 ي اعمال حرام انجام گیرد، باطل و حرام خواهد بود.ذرایع: چنانچه اعمال مباح و حالل به وسیله دّي سقاعده :377نکته 
 واجب است. رساندیمکه انسان را به انجام واجبات و ترك محرمات  ییهاراه باز کردنیع: ذرا فتح :378نکته 
 العدوان) حرام است. تعاونوا علی االثم و ال و( لیدلثم به إتعاون بر  :379نکته 
 تجري: عبارت است از اقدام به مخالفت هرچند در واقع امر خالف محقق نشود. :380نکته 
 عرف: آداب و رسوم مورد قبول اکثریت مردم یک جامعه در گفتار و کردار است. :381نکته 
 .شودیمي عقلی ثابت : چیزي است که بدون مالزمهعادت :382نکته 
 عادت، عموم و خصوص من وجه است. بین عرف و نسبت :383نکته 
 .بودن به گفتار و رفتار مردم مربوط .3میان بیشتر مردم عرف در  رواج .2تکرار وعدم وجود تالزم عقلی  عنصر .1: عناصرعرف :384نکته 
 .در عقدمتعاملین  ياراده ریتفس .2موضوعات  صیتشخ .1موارد حجیت عرف:  :385نکته 
دقیق و مسامحی  عرف .5مقارن و غیرمقارن  عرف .4و غایب و مشترك  مطرد .3 یو عمل یقول .2و خاص  عام .1عرف:  اقسام :386نکته 

 صحیح و فاسد. عرف .6
 ي مردم یا اکثریت قریب به اتفاق آنان در آن مشترکند.عام: عرفی است که همه عرف :387نکته 
 و زمانی و صنفی است. یمکان متشرعه، يهاعرفعرف خاص: عرفی است که از گروه خاصی از مردم پدیدار شده و شامل  :388نکته 
معناي معین به وجود آمده است که خود به دو دسته عام و خاص تقسیم  مال لفظ درقولی: عرفی است که از شیوع استع عرف :389نکته 

 .شودیم
 معینه به وجود آمده است. یدر معانم عرفی است که در باب استعمال الفاظ قولی عام: همان فهم عرفی و متفاه عرف :390نکته 
 .شودیممتشرعه  قتیحق زینقولی خاص: شامل حقیقت شرعیه و  عرف :391نکته 
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 عمال مردم تحقق پذیرد و ناشی از عامل طبیعی نباشد.عملی: روشی است که در بخشی از أ عرف :392نکته 
ي کسانی که در قلمرو آن قرار دارند عمومیت داشته باشد به د: عرفی است که کلی و شامل باشد یعنی نسبت به همهطرِعرف م: 393نکته 

 اقالیم معین عموم مردم به آن وقوف داشته باشند.نحوي که در تمامی این بالد یا 
 عمال و وقایع جاري مورد مراعات واقع شود.أ غالب: عرفی است که در اکثر عرف :394نکته 
 .ندیگویممشترك: عرفی است که عمل به آن و ترك آن در بین مردم مساوي است و از این جهت به آن عرف مساوي هم  عرف :395نکته 
 مقارن: عرفی است که مقارن با پیدایش چیز دیگري موجود باشد و بر دو گونه است: عرف :396نکته 

 که مقارن با ظهور اسالم و تشریح احکام وجود داشته است. یعرف .الف
 باشد. هانیاعرفی که مقارن با انعقاد معامالت و عقود، وصایا اقرار و مانند .ب

 متأخر از پدیدآمدن چیزي باشد و بر دو قسم است: غیرمقارن: عرفی است که تحقق آن عرف :397نکته 
 عرف متأخر.حادث ب عرف .الف

 آمده باشد. به وجودغیرمقارن حادث: عرفی است که پس از ظهور اسالم و تشریح احکام  عرف :398نکته 
از وصیت در باب وصایا  بعد ایاست که بعد از اتمام عقد در معامالت یا بعد از اعتراف در باب اقرار  یعرف غیرمقارن متأخر: عرف :399نکته 

 به وجود آمده باشد. ها نیاو مانند 
 است که ناشی از دقت و تحقیق باشد. یعرف دقیق: عرف :400نکته 
 سرچشمه گرفته و همراه با تخمین و تقریب است. یدقتیبو  از تسامحمسامحی: عرفی است که  یعرف :401نکته 
 عرف صحیح: عرفی است که بر خالف موازین شرعی نباشد. :402نکته 
 فاسد: عرفی است که مخالف موازین شرعی از قبیل نص یا ظاهر یا کتاب و سنت باشد. عرف :403نکته 
عقول و تلقته الطباع السلیمه بالقبول یا العرف عاده جمهور فی قول : هو ما استقر فی النفوس من جهۀ الینظر فقهعرف از  فیتعر :404نکته 

 او فعل.
 فقهی: هی االمر المتکرر من غیر عالقه عقلیه. نظر عادت از فیتعر :405نکته 
تصریح  عدم .3باشد نه سابق و نه الحق  زمانهمباید  عرف .2یا غالب باشد  »همگانی« دطرِباید م عرف .1حجیت عرف: طیشرا :406نکته 

 شرعی. با نصمخالفت عرف  عدم .4
 در حالی است که آنها مترادف نیستند. نیا .ایران تعریف عرف و عادت را یکسان دانسته است مقنن :407نکته 
 و حکم تکلیفی مثبِت از واقعاست که مجهول را معلوم سازد و به معناي اخص چیزي است که به لحاظ کشف  يزیهر چ: لیدل :408نکته 

 .باشدیمکلی  ًکاشف حکم تکلیفی و واقعاًکلی باشد و به طور قطع و 
 .کندیماماره: چیزي است که به صورت ظنی و با توجه به ظاهر امر حکمی را ثابت : 409نکته 
 خواهد داشت.کند و به ویژه در زمانی که در خصوص امري شک داریم کاربرد زي است که براي افراد رفع تحیر می: چیاصل :410 نکته

 اماره و دلیل: يهاتفاوت :411نکته 
 در معناي اخص حکم و دلیل قطعی است اما اماره دلیل ظنی است. لیدل .1
 به طور قطعی کاشف از واقع است اما اماره به طور ظنی کاشف از واقع است. لیدل .2 
 موضوعات و احکام وضعی است. مثبِتاحکام تکلیفی است اما اماره  مثبِت لیدل .3

 اماره و دلیل: هر دو به لحاظ کشف از واقع، حجیت دارند. يهاشباهت :412نکته 
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 اماره و دلیل با اصل: سهیمقا :413نکته 
 .شودیمي کشف از واقع ندارد و فقط براي رفع بالتکلیفی استفاده و اماره کاشف از واقع هستند ولی اصل مطلقًا جنبه لیدل .الف
 .ندیگویمولی اصل را دلیل فقاهتی  ندیگویمدلیل و اماره را دلیل اجتهادي .ب
 .اندمقدماصل، دلیل و اماره  اماره بر اصل برتري دارند و در تعارض اماره و دلیل با دلیل و.ج
ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیل قطعی  فَحصکار بستن اماره نیز نیازي به  به صورت وجود الزامی است، عمل به دلیل در.د

ده و جستجو ش فَحصبرخالف آن وجود داشته باشد اما عمل به اصل زمانی جایز است که قبالً براي یافتن دلیل  تريقو ياامارهیا 
 پیدا نشده است. ياامارهباشد و دلیلی و 

 آثار و لوازم عقلی و عادي خود نیست. مثبِتا اصل آثار لوازم عقلی و عادي خود هستند ام مثبِتاماره و دلیل .ن
 اصل مفید قطع یا ظن نیست. که یحال دردلیل مفید قطع یا ظن است و اماره غالباً مفید ظن است .و

 آثار و لوازم عقلی احکام با موضوعاتی که ثابت کرده است، باشد. مثبِت تواندینمنیست زیرا اصل  حجت ،مثبِتاصل  :414نکته 
 آثار و لوازم عقلی خود نیست. مثبِت ،اصل :415نکته 
 .یعمل .3 یتیروا .2 ییفتوا .1در فقه: شهرت اقسام :416نکته 
 فتوایی از منظر حجیت، مورد اختالف است. شهرت :417نکته 
 روایتی از منظر حجیت، قطعی است. شهرت :418نکته 
 ، قطعی است.تیمنظر حجشهرت عملی از : 419نکته 

 
 عملیهاصول 

 سم از اقسام مباحث اصول فقه است.عملیه سومین ق اصول :420نکته 
اصول عملی چهار  نیترمهمو  شودیمآن، بدان قاعده عمل  در موضوعدر مقام شک در حکم واقعی یا  هستند کهاصول عملیه اصولی  :421نکته 
 باشند:میقسم 

 .استصحاب اصل .4تخییر  اصل .3احتیاط یا اشتغال  اصل .2برائت  اصل .1
 مشترك. اصل .3عملی موضوعی  اصل .2عملی حکمی  اصل .1سه قسم است:  عملی بر اصل :422نکته 
 .رودیمعملی حکمی: اصلی است که براي بیان حکم ظاهري به کار  اصل :423نکته 
 .کار رودعملی موضوعی: اصلی است که براي بیان موضوع حکم به  اصل :424نکته 
 موضوع باشد. مثبِتحکم و هم  مثبِت تواندیماست که هم  یاصل مشترك: اصل :425نکته 
 اصل عملی حکمی: برائت، احتیاط و تخییر. مثال :426نکته 
 ..اصل عملی موضوعی: استصحاب، اصاله الصحه، اصاله الحرمه و .. مثال :427نکته 
 .االکثرنفیلعدم، اصاله الطهاره و اصاله مثال اصل مشترك: اصاله ا :428نکته 
 .باشدیم شکاصول عملیه همگی،  موضوع :429نکته 
 .و جستجو براي پی بردن به حکم واقعی است فَحصشرط اجراي اصول عملیه،  :430نکته 
 .و تخییر، کامالً عقالنی است اطیاحت ي برائت، استصحاب،چهارگانه يبندمیتقساصول عملیه مهم به  انحصار :431نکته 
 .اندکردهتقسیم  ي محرز و غیرمحرزولیون اصول را به دو دستهاز اص یبرخ :432نکته 
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 .کندیم، اصلی است که واقع را احراز و تعیین زحرِم اصل :433نکته 
 .کندینم، اصلی است که واقع را احراز زحرِمغیر اصل :434نکته 
 :گرددیمعملیه چهارگانه به شرح ذیل از منظر حالت سابقه تعریف  اصول :435نکته 

 به احتیاط ممکن ولی دلیلی به وجوب عمل به احتیاط وجود ندارد. عمل .نیست : حالت سابقه مدنظربرائت .الف
 .ردیگیماستصحاب: حالت سابقه مورد توجه قرار .ب
 .شودیمبه احتیاط وجود داشته و احتیاط انتخاب  بر عملولی دلیلی  قرار ندارداحتیاط: حالت سابقه مورد توجه .ج
 تخییر: حالت سابقه مورد توجه قرار ندارد و عمل بر احتیاط ممکن نیست. .د

 محل اجراي اصول عملیه به شرح ذیل است: :436نکته 
 به: اصل اشتغالمکلف در .الف
 اصل تکلیف: اصل برائت در.ب
 تکلیف: اصل تخییر در.ج

 .یاستقرای .2 یعقل .1حصر:  اقسام :437نکته 
 ران امر بین نفی و اثبات.ومیان وجود و عدم یا د تردیدعقلی:  حصر :438نکته 
 .باشدینم: تردید میان دو یا چند چیز و وجود احتمال دیگر هم غیرممکن یاستقرای حصر :439نکته 
 .است یحصر عقلعملیه،  انحصار اصول :440نکته 

 
 اصل برائت

 .باشدیماصول عملیه  نیترهیاولاصل برائت یکی از  :441نکته 
 .باشدیماصل برائت: چنانچه در توجه تکلیف شرعی یا قانونی در حکم دچار شک شویم اینجا مجراي اجراي اصل برائت  فیتعر :442نکته 
 .مجراي اجراي اصل برائت: شک در تکلیف است :443نکته 
 تفاوت دارد.عدم: اصلی است که شباهت بسیار زیادي به اصل برائت دارد ولی از جهاتی با آن  اصل :444نکته 
جز،  يزیهر چوجود  لذا .اصل عدم: بدان معناست که جزء ذات پروردگار همه چیز از نیستی به هستی تغییر یافته است فیتعر :445نکته 

 .ذات پروردگار نیازمند دلیل است
 اصل عدم و اصل برائت: يهاتفاوت :446نکته 

 تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف باشند. در خصوصبرائت  اصل .الف
ي واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی براي احراز به آن نداشته باشیم در حالی اصل برائت درجایی به کارمی رود که تکلیفی در مرحله.ب

 .که اصل عدم اعم از واقع و ظاهر است
 اصلی است عقلی ولی اصل برائت اصلی است شرعی. اصل عدم.ج

 بررسی اصل برائت در حاالت چهارگانه متصوره: :447نکته 
ه واجب ک داردیم؟ برائت در مقام پاسخ بیان ریخ ایواجب است  میدانینمي وجوبیه: یک موضوع کلی وجود دارد ي حکمیهشبهه .الف

 نیست.
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رام که ح داردیمحرام است یا نه؟ برائت درمقام پاسخ بیان  میدانینمدارد د موضوع کلی وجو کی ي تحریمیه:ي حکمیهشبهه.ب
 .نیست

ه واجب ک داردیمپاسخ بیان  در مقامواجب است یا نه؟ برائت  میدانینموجود دارد و  یجزئي وجوبیه: یک موضوع ي موضوعیهشبهه.ج
 نیست.

ه حرام ک داردپاسخ بیان می در مقامحرام است یا نه؟ برائت  میدانینمو  دارد وجود یجزئي تحریمیه: یک موضوع ي موضوعیهشبهه.د
 .نیست

 .باشدیمبال بیان  عقاب قُبحي قاعده حجیت اصل برائت، لیدل :448نکته 
 .است یواقعحکم  و شناختمقام اثبات حکم ظاهري است اما اصل اباحه براي اثبات  احتیاط: اصل برائت در اصل برائت و تفاوت :449نکته 
 ند.رویبه کارماباحه براي شناختن حکم وضعی  برائت براي شناخت حکم تکلیفی به کارمی رود اما اصل حظر و اصل گرید ياز سو

 .باشندیمآن  مؤید عقل نیز بالبیان است، آیات قرآن سنت و عقاب قُبح که دلیل حجیت اصل برائت قاعده و این گذشته از :450نکته 
 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است. 37بهترین مصداق اصل برائت، اصل  :451نکته 
ه داشت فیدر تکلکه شک  کجا هر پس .واجب است ضرر محتملکه دفع  کندیم: عقل حکم ضرر محتملي وجوب دفع قاعده :452نکته 
 یان دربالب عقاب قُبحي نسبت میان قاعده رسدمی به نظر یاصول نظر از .شودیمداده  کیفر و عقابعدم احتیاط احتمال  در صورتباشیم 
 .است ورود ضرر محتملي وجوب دفع قاعده

 
 اصل تخییر

 .باشدیماصول عملیه مهم  دیگر از تخییر اصل :453کته ن
جمع  و چیز دو یا چند یکی ازموردي که تکلیف الزامی مردد باشد بین  این است که در از اصل تخییر تعریف اصل تخییر: منظور :454نکته 

 .سازیممی مخیر کار آن دو انتخاب یکی از در ترك همه ممکن نباشد، مکلف را یا بین آنها
در  بوده و تخییر یک گام جلوتر ولی در دارد آوري شک وجودآوري یا عدم الزامالزام منظر از در برائتبرائت با تخییر:  تفاوت :455نکته 

 .وجوب یا حرمت آن الزام وجود دارد دارد فقط شک درآوري قطع وجود الزام
 .افراد واجب مخیر نیب .4محذورین  نیب .3متزاحم حکم  دو نیب .2دلیل متعارض  چند یا دو نیب .1تخییر:  انواع :456نکته 
به نظر  ماا اندشدهبه تساقط  ندارد برخی معتقد آنجایی که ترجیحی وجود این حالت از دلیل متعارض: در چند یا دو نیب رییتخ :457نکته 

 شد. قائل به تخییر که باید رسدمی
 .شودیمعمل  توجه به اصل تخییر این حالت با حکم متزاحم: در بین دو تخییر :458نکته 
 .است ترچنین وضعیتی صحیح عقلی در به تخییر اعتقاد محذورین: نیب رییتخ :459نکته 
 اصل تخییر هاي قبلی کهمصادیق قبلی تخییر در شماره با جا تخییر حکمی واقعی و این در مخیر: تخییر افراد واجب نیب رییتخ :460نکته 

 حکمی است ظاهري متفاوت دارد.
 توانیمقانون مدنی  410ي ماده و 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  375ي به ماده حقوقی بحث تخییر يهامثال جمله از :461نکته 

 اشاره نمود.
 

 اصل احتیاط
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 .احتیاط است اصل ،عملیهاصول  اصل از نیسوم :462نکته 
 .احتیاط، اصل اشتغال است اصل گرید نام :463نکته 
 ياونهگبه  عدم انجام آن شک باشد باید انجام یا در گرفته باشد اما احراز صورت فیدر تکلمجراي اجراي اصل احتیاط: چنانچه : 464نکته 

 شود. به انجام تکلیف پیدا که یقین قطعی رفتار کرد
 .به استمکلف مورد شک در عمال اصل احتیاط، درإ یاصول نظر از :465نکته 
 .اکثر اقل و انیم دیترد .2متباینین  انیم دیترد .1به:مکلف شک در :466نکته 
 میان طلبکاران یک دین. میان متباینین: تردید براي تردید مثال :467نکته 
 مبلغی. نظر دین از انیم دیترد :و اکثراقل  انیم دیتردبراي  مثال :468نکته 
 .ي غیرمحصورهشبهه .2ي محصوره شبهه .1متباینین: انیم دیترد :469نکته 
 .یاکثر استقاللو  اقل .2 یاکثر ارتباطو  اقل .1:و اکثراقل  انیم دیترد :470نکته 
ي محصوره گویند مانند اینکه ممکن باشد به آن شبهه آن عادتاً ولی دچارشدن درشبهه متعدد بوده  مورد ي محصوره: اگرشبهه :471نکته 

 فروشگاه مسموم است. دو یکی از موجود در يهایماه
ي عادتاً و عرفاً ممکن نباشد به آن شبهه باشدکه دچارشدن به تمام آنها شبهه به قدري زیاد مورد ي غیرمحصوره: اگرشبهه :472نکته 

 وارد تهران شده است. ماهی فاسد یک بار نکهیمانند ا ندیگویمغیرمحصوره 
 ي محصوره، احتیاط واجب است.درشبهه :473نکته 
 ي غیرمحصوره، احتیاط واجب نیست.درشبهه :474نکته 
باشند  مرتبط که یکی کمتر و دیگري بیشتر است و هر دو با هم د بین دو چیز باشددرَمکلف به م ارتباطی: اگر اکثر و اقل :475نکته 

 بین اقل و اکثر ارتباطی تردید وجود دارد مثل تردید مبلغ دین از بابت ریال و تومان. ندیگویم
ارز  نیست مثل تردید در مبلغ دین از بابت نوع و اکثرو اکثر استقاللی: در این نوع از تردید هیچ ارتباطی میان طرفین اقل  اقل :476نکته 

 خارجی.
 .شودیمدر اقل و اکثر ارتباطی، اصل احتیاط جاري  :477نکته 
 .شودیم، اصل احتیاط نسبت به اقل اجراشده و نسبت به اکثر اصل برائت جاري یاکثر استقاللاقل و  در :478نکته 
 اجمالی منجر به اجراي اصل احتیاط است. علم :479نکته 
در اطراف  شک .3.به اشتغال ذمه وجود داشته باشد نیقیکه  ییجا .2حکمی  شبهه .1موارد وجوب احتیاط در سه مورد است: :480نکته 

 علم اجمالی.
 و جستجو دلیل و حکم وجوب احتیاط قطعی است. فَحصي حکمیه: در شبهات حکمی قبل از شبهه: 481نکته 
 در اشتغال ذمه وجود داشته باشد وجوب احتیاط قطعی است. نیقیزمانی که  :482نکته 
 در اطراف علم اجمالی نیز مؤید وجوب احتیاط است. شک :483نکته 
 واقع شده است. در آناطراف علم اجمالی یعنی آن تعدادي که معلوم به اجمال  :484نکته 
 غیرمحصوره. شبهه .2محصوره  شبهه .1اطراف علم اجمالی: :485نکته 
با احتیاط از طرف دیگر غیرممکن باشد، در نتیجه دو اصل : چنانچه رعایت احتیاط به علت معارض بودن اطیدو احتتعارض  :486نکته 

 .کنندیماحتیاط پس از تعارض تساقط 
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 .باشدیمقانون مدنی  1160ي مثال تعارض دو احتیاط: ماده :487نکته 
 .باشدیمقانون تجارت  225ي ماده یاکثر استقاللمثال حقوقی براي اقل و  :488نکته 

 
 اصل استصحاب

 اصل استصحاب نیز از جمله دیگر مباحث اصول عملیه است. :489نکته 
 .باشدیمفقهی نیز  زحرِمبوده که از اصول  یعنی حکم به بقاي آنچه موجود ابقا ماکاناصل استصحاب:  فیتعر :490نکته 
 اصل است نه اماره. استصحاب :491نکته 
 .5 بر مشکوك متَیقّنزمان  تقدم .4و مشکوك  متَیقّنبین موضوع  وحدت .3الحق  شک .2به سابق  نیقی .1استصحاب: عناصر :492نکته 

 .یقین و شک تیفعل .7زمان شک و یقین  وحدت .6و مشکوك  متَیقّنزمان  تعدد
یقین سابق: پیش از استصحاب باید به وجود حکم یا موضوع یقین داشته باشیم زیرا اگر وجود سابق آن نیز براي ما قطعی نباشد  :493نکته 

 استصحاب کنیم. آن را میتوانینم
بعد از  دالحق: در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز، باید به بقاي آن شک داشته باشیم و زمان شک نیز بای شک :494نکته 
 پس از زمان یقین نیز باشد. تواندیمباشد اگرچه زمان شک  متَیقّنزمان 
است باید همان  تردیداستصحاب کنیم و مورد  میخواهیم(وحدت موضوع): آنچه را  و مشکوك متَیقّنبین موضوع  وحدت :495نکته 

 قطعیه مشکوك واحد باشد.ه و متَیقّنو باید موضوع قضیه  میاداشتهباشدکه به آن یقین 
 و مشکوك، همان متعلق یقین و شک است. متَیقّنمنظور از :496نکته 
 ام 29روز ماه رمضان به این اطمینان داشته باشیم که  امیسو مشکوك: هرگاه در روز  متَیقّنمثال براي وحدت بین موضوع  :497نکته 

 آیا امروز نیز جزء ماه مبارك است، این وحدت متقین و مشکوك است.جزء ماه مبارك رمضان بوده است و االن شک کنیم که 
رار قو مشکوك متعدد باشد تا آن موضوع بتواند متعلق دو صفت متضاد  متَیقّنو مشکوك: ناچاراً باید زمان  متَیقّنزمان  تعدد :498نکته 

 ه باشیم و هم یقین.نسبت به یک موضوع در یک زمان هم شک داشت توانینماست که  یهیبد .ردیگ
در لحظه هم یقین داشته باشیم و هم شک مثل اینکه در روز جمعه یقین داشته باشیم  معنا که: به این و شکوحدت زمان یقین  :499نکته 

 او بکنیم. بودنزندهاما نسبت به روز جمعه شک در  شنبهپنجشخص الف زنده بوده، در روز 
براي اجراي اصل استصحاب چون یقین و شک فعلیت ندارد استصحاب  لذا .باشدیم: توجه به یقین و شک و شکفعلیت یقین  :500نکته 
 .شودینمجاري 
و مشکوك  متَیقّنچنین نباشد و زمان  اگر .باشدیمو مشکوك  متَیقّنشک ساري: یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان  :501نکته 

 که مانع اجراي اصل استصحاب است. باشدیمبرگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساري  یکی باشد و شک و تردید به عقب
قاضی بخواهد از کسی استماع شهادت کند، قبل از استماع شهادت برایش شک ایجاد  چنانچه مثالی براي فعلیت یقین و شک: :502نکته 

را  با اجراي استصحاب عدالت تواندیمهم باقی است یا زائل شده در این صورت  بوده االن متَیقّنشود که آیا عدالت شاهد که در زمان سابق 
شدکه آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده  دیدچار ترداحراز و شهادت شاهد را استماع کند اما اگر استماع شهادت کرد آن گاه 

 چنین شهادتی حکم کند. بر اساس تواندینمیا نه؟ 
 .اتیروا .5عقل  لیدل .4عقال  بناء .3 استقراء .2 جماعإ .1حجت استصحاب:  لیدال :503نکته 
 حکمی و موضوعی..و عدمی ب يوجود .اقسام استصحاب از جهت مستصحب: الف :504نکته 
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 حکم شرع. استصحاب .2حکم عقل  استصحاب .1یقین سابق:  از جهتاقسام استصحاب  :505نکته 
 در رافعیت موجود. شک .3در وجود رافع  شک .2در مقتضی  شک .1منشاء شک الحق: از جهتاقسام استصحاب  :506نکته 
و آن را موجود فرض کنند مثل  ردیقرار گاستصحاب وجودي: عبارت است از اینکه وجود چیزي که قبالً مسلم بوده مورد تردید  :507نکته 

 قانون آ.د.م. 357استصحاب دین ماده 
 م بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد.لَّسعبارت است از اینکه عدم چیزي که در سابق محرز و م استصحاب عدمی: :508نکته 
مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده  ياهیقضاستصحاب حکمی: عبارت است از اینکه حکم  :509نکته 
 حکم وجوب استصحاب شود. دینجابایدرا .است

 دو قسم است: استصحاب حکمی خود بر: 510نکته 
 : مانند اینکه انفاق به پدر و مادر بر فرزندان واجب بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.یفیتکل .1
 ه ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع: مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود کیوضع .2

 .شودیمآن حاصل نشده حکم وضعی سابق استصحاب 
 مورد تردید و استصحاب قرار گیرد. ياهیقضاستصحاب موضوعی: عبارت است از اینکه موضوع  :511نکته 
شده  حکم عقل ثابت يلهیوس بهقبالً  ردیگیمار استصحاب حکم عقل: در این نوع از استصحاب چیزي که مورد استصحاب قر :512نکته 
 است.

 ت.اس حکم شرع يلهیوس بهقبالً  ردیگیماستصحاب حکم شرع: در این نوع از استصحاب چیزي که مورد استصحاب قرار : 513نکته 
 .شودیممستصحب: چیزي است که استصحاب  :514نکته 
 مقتضی: قابلیت و استعداد بقاي مستصحب. :515نکته 
 .ردیگیممستصحب و قابلیت استمرار آن را  رافع: چیزي که جلوي تأثیر :516نکته 
 استصحاب کنیم. میتوانیمشک در مقتضی: اگر در وجود مقتضی شک کردیم آن را  يواسطه بهاستصحاب  :517نکته 
آمده است یا نه ولی در تأثیر  به وجودکه رافعی  میدانینمشک در وجود رافع: درجایی است که اساساً  يواسطه بهاستصحاب  :518نکته 

 آن تردید داریم.
آمده است اما  به وجوداستصحاب در شک در رافعیت موجود: در جایی است که بعد از احراز قابلیت بقاء مستصحب چیزي  :519نکته 

 که آن چیز رافع است یا نه. میدانینم
 باشد مانند استصحاب ملکیت در عقود معاطاتی. يمتعدداستصحاب کلی: استصحاب یک مفهوم که بتواند داراي افراد  :520نکته 
 .مفقوداالثر: استصحاب یک فرد خاص مانند استصحاب وجود غایب یجزئاستصحاب  :521نکته 
 فرد مردد. استصحاب .2 نیفرد مع استصحاب .1اقسام استصحاب جزئی: :522نکته 
 نوع سوم. یکل .3نوع دوم  یکل .2نوع اول  یکل .1اقسام استصحاب کلی: :523نکته 
وجود  متَیقّنفردي دیگر به همراه فرد  میدهیمچون احتمال  میکنیماستصحاب کلی نوع اول: گاهی اوقات کلی را استصحاب  :524نکته 

اکنون به طور یقینی از بین رفته است اما دلیلی براي از بین رفتن فرد محتمل موجود نداریم (استصحاب در اینجا  متَیقّنداشته که هرچند فرد 
 قطعی است).

با از بین رفتن فردي که وجودش  زمانهمچون احتمال دارد که  میکنیماستصحاب کلی نوع دوم: گاهی کلی را استصحاب : 525نکته 
 در اینجا قطعی است. استصحاب .گیرد جایگزین آن شده باشدمی در بر م کلی آن فرد رامسلم بوده فرد دیگر که مفهو
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چون احتمال دارد فردي که وجودش قوي و مسلم بوده تبدیل به  میکنیماستصحاب کلی نوع سوم: گاهی کلی را استصحاب  :526نکته 
 .شودینمدر اینجا انجام  استصحاب .فردي ضعیف شده باشد

ثل اما استقرار ندارند م شوندیماستصحاب زمانی: منظور از استصحاب زمانی، اموري هستند که به تدریج و به مرور زمان حاصل  :527نکته 
ورد، پس ي دیگري را به زبان آکلمه تواندینمفارغ نشود  ياکلمهاست در سخن گفتن تا متکلم از بیان  یهیبد ..سخن گفتن، نوشتن و ..

 .رندیپذیمر اختالفی است ولی مشهور این نوع از استصحاب را استصحاب در این امو
ق چیزي به تحقسابق موجود نبوده بلکه وجودش معلق و مشروط  در آناستصحاب تعلیقی: استصحاب چیزي است که بالفعل  :528نکته 

 استصحاب به نظر اکثر اصولیون حجت نیست. نیا .در عقدالرهانه است مثل مالکیت مال
 با دلیل و اماره معارضه کند. تواندینماز آنجایی که استصحاب اصل است  :529نکته 
 : اصل در جایی دلیل است که دلیلی دیگر وجود نداشته باشد.»صل دلیل حیث ال دلیل لهالا« :530نکته 
 .اصل .3 اماره .2به معناي خاص  لیدل .1ادله: يبندطبقه :531نکته 
ئت: استصحاب مقدم است زیرا محل برائت، شک در تکلیف است و استصحاب حکم سابق این شک در تعارض استصحاب با برا :532نکته 

 .کندیمرا بر طرف 
در تعارض استصحاب با احتیاط: استصحاب مقدم است زیرا محل اصل احتیاط، شک در مکلف به است و با اجراي اصل استصحاب  :533نکته 

 تا اصل احتیاط جاري شود. ماندینمشکی باقی 
در تعارض استصحاب با تخییر: استصحاب مقدم است زیرا محل اجراي اصل تخییر جایی است که در تکلیف تردید و تخییر  :534نکته 

 .رودیموجود داشته باشد و با اجراي استصحاب تخییر از بین 
 است: تصورپذیر دو صورتتعارض استصحاب با استصحاب دیگر: این حالت به  در :535نکته 

 دو استصحاب که یکی سبب دیگري است، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی برتري دارد. رضتعا .الف
 .گردندیمتساقط  به معموالً منجر مسببی نیستند، استصحاب که سببی و تعارض دو.ب

 قابل بررسی است: دو فرضتعارض استصحاب با قاعده ید:  در :536نکته 
 باشد: ید برتري دارد. اصل استصحاب، ي ید اماره وقاعده .الف
 استصحاب اماره باشد: استصحاب برتري دارد. ي ید اصل وقاعده.ب

 استصحاب برتري دارد. ید بر شودیماماره است و لذا معموالً گفته  ي یدمعتقدند قاعده ونیاکثر اصول :537نکته 
 است. مقدم استصحاب، ي صحت بري صحت: قاعدهتعارض استصحاب با قاعده در :538نکته 
 استصحاب، مقدم است. ي فراغ بري فراغ: قاعدهقاعده تعارض استصحاب با در: 539نکته 
 استصحاب، مقدم است. ي تجاوز بري تجاوز: قاعدهقاعده تعارض استصحاب با در :540نکته 
 ظاهرحال: ظاهرحال بر استصحاب، مقدم است. تعارض استصحاب با در :541نکته 
 استصحاب، مقدم است. ي نسب بري نسب: امارهاستصحاب با امارهتعارض  در :542نکته 
 ي قرعه، مقدم استقاعده ي قرعه: استصحاب برتعارض استصحاب با قاعده در :543نکته 
 .باشدیمقانون آیین دادرسی مدنی  198قانون تجارت و  125حقوقی براي استصحاب: مواد  مثال :544نکته 
 .باشدیم 1375قانون مجازات اسالمی سال  122ي مثال حقوقی براي شک در وجود رافعیت: ماده :545نکته 
 .باشدیمقانون مدنی  1141ي ماده رافعیت موجود مثال حقوقی براي شک در :546نکته 
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وازم عقلی ل مثبِتاصل  پس .داشته استآن هم آثار شرعی که قبالً وجود  ثابت کند شرعی را آثار تواندیم: اصل فقط مثبِتاصل  :547نکته 
 لوازم عقلی، عرفی و عادي باشد. مثبِت تواندیمو عادي موضوعش نیست ولی اماره 

 تنها اصلی که حجت است اصل تأخرحادث است. حجت نیست و مثبِتاصل  :548نکته 
 تعارض ادله

 فرعی اصول استنباط اسالمی است. از مباحثتعارض ادله یکی دیگر  :549نکته 
اشد را جمع کرد و یکی ناسخ دیگري نب دلیل متعارض در برابر یکدیگر قرار گیرند به طوري که عرفاً نتوان آنها چند هرگاه دو یا :550نکته 

 در این صورت تعارض محقق است.
 احتیاط..تخییر ج.ب توقف .ن شده است: الفبیا این رابطه سه نظر تعارض، عقالً تساقط است ولی شرعاً در حکم :551نکته 
 شروط تعارض: :552نکته 

 است. دلیل قطعی باشد، کذب دیگري آشکار از دویکی  چرا که اگر قطعی نباشد دوي آنها دلیل یا هر دو از یکی .الف
 کند ع پیدادلیل قط دو نسبت به هر گونه که ممکن نیست یک نفرهمان رایز دلیل ظنی شخصی نداشته باشیم، دو نسبت به هر.ب

 .دلیل داشته باشد دو تواند نسبت به هرنمی ظن شخصی نیز
 موارد. چند در برخی از چند به صورت عرفی و هر دلیل تنافی وجود داشته باشد، هر بین دو.ج

 هم تعارض پیش آید.دو دلیل  بین دو دلیل است ولی این حداقل است و گاه ممکن است بین بیش از تعارض ادله معموالً :553نکته 
 .هاستآندلیل متعارض، جمع  حکم اولیه دو: 554نکته 
 الجمع مهماامکن اولی من الطرح. :555نکته 
 متعارض که قابل جمع کردن نباشد، تساقط است. لیدو دلحکم ثانویه  :556نکته 
 الدلیالن اذا تعارضا تساقطا. :557نکته 
 تعادل دالیل در برابر اصطالح تراجیح است. اصطالح .باشدیم یل متعارض با یکدیگرتساوي دو دل تعادل دالیل: منظور :558نکته 
 .دهندیمو ترجیح  يبرتر گرید لیبر دلتراجیح دالیل: چیزهایی که دلیلی را  :559نکته 
به  حیترج .4ي شهرت به واسطه حیترج .3ي صفات به واسطه حیترج .2به وسیله احدث بودن روایت  حیترج .1اقسام تراجیح:  :560نکته 
 ي عدم موافقت با مذاهب اهل تسننبه واسطه حیترج .5 با قرآني موافقت واسطه
 ظاهري تعارض .2واقعی  تعارض .1قسم است:  دو تعارض میان ادله بر :561نکته 
 .قصد کندمدلول هردو دلیل را  تواندینم گذارقانوننوع تعارض شارع یا  نیدر اتعارض واقعی:  :562نکته 
 است. گذارقانونشارع و  مطلوب دو دلیل، تعارض، مدلول هر تعارض ظاهري: در این نوع از :563نکته 
 عرفی جمع .6 حکومت .5 ورود .4 تخصص .3 صیتخص .2 تزاحم .1اقسام تعارض ظاهري: :564نکته 
 .ندیگویمدو عمل کرد، این وضع را تزاحم  مخالفت کنند بدین معنا که نتوان به هر یکدیگر عمل با در مقام لیدو دلتزاحم: هرگاه : 565نکته 
عدم وجود ترجیح، مکلف  در صورتاما  شودیموجود ترجیح، مطابق ترجیح به آن ادله عمل  در صورتمتزاحم:  لیدو دلحکم  :566نکته 

 است. داراي تخییر
 تزاحم: فرق تعارض با :567نکته 

 است. حکم نسبت به یکدیگر و وضعیت دو حالت حالت و وضعیت دو دلیل نسبت به یکدیگراست ولی تزاحم، تعارض الف. 
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است اما  يگذارقانونیعنی تعارض در مقام جعل و  کند چنان دستوري را صادر تواندینم گذارقانونبه خاطر آن است که  لیدو دلب.تعارض 
 است. حیدستور صحهر دو  کهیدرحاله هر دو دلیل عمل کند ب تواندینمتزاحم ناشی از این است که مکلف 

 ي افراد عام گفته شده است.تخصیص: بیرون بردن فرد یا افرادي از حکمی که براي همه :568نکته 
 تخصص: موضوعی است که واقعاً از عام خارج باشد. :569نکته 
ام ع از عمومخارج نباشد ولی قانون آن را خارج دانسته باشد یا اینکه موضوعی است که واقعاً  از عمومورود: موضوعی است که واقعاً  :570نکته 

 خارج باشد ولی قانون آن را داخل دانسته باشد.
 تسلیط. يبر قاعدهي الضرر که براي موضوعی صادرشده مانند حکومت قاعده یاز حکمحکومت: بیرون بردن فردي : 571نکته 
 .پسنددیمبین دو دلیل را  جمع ی: یعنی عرف،جمع عرف :572نکته 
 تبرئی یا غیرمقبول جمع .2عرفی یا مقبول  جمع .1اقسام جمع عرفی:  :573نکته 
 .باشدیمعرف پسندیده است یعنی دلیل آن عرف  از نظر :جمع عرفی یا مقبول: 574نکته 
 .وجود نداردبراي آن  از عرفجمع تبرئی یا غیرمقبول: شاهد و دلیلی  :575نکته 
 عرفی استفاده نمود: از جمع توانیم از موارد یدر برخ: 576نکته 

 ظاز داللت لف متَیقّند.تقدیم اظهر بر ظاهر ن.خروج قدرِ بر ظاهرمقید ج.تقدم نص  ب.تعارض بین مطلق و و خاصبین عام  تعارض الف.
 است: تفاوت تخصص با ورود در دو مورد :577نکته 

 .باشدیمخروج به صورت تکوینی است اما در ورود به صورت شرعی و تعبدي  تخصص در الف.
ي دوم حذف شود وسعت ولی در ورود اگر جمله شودینمي اول کم یا زیاد دوم حذف شود، وسعت و شمول جمله ياگر جملهتخصص  در ب.

 .شودیمي اول کم یا زیاد و شمول جمله
 از موارد نتیجه هر دو یکی است. یبرخدر شباهت حکومت با تخصیص:  :578نکته 
 تفاوت حکومت با تخصیص: :579نکته 

 ،در موضوعبا تصرف و دخالت  در حکومتاما  ردیگیمعام بدون تصرف در موضوع صورت  از حکمافرادي  ایفرد خروج  صیدر تخص الف.
 .شوندیمعام خارج  از حکمفرد یا افرادي 

 دلیل حاکم با دلیل محکوم از جهت مدلول در تعارض نیست. در حکومت، دلیل خاص با دلیل عام در تعارض است اما صیدر تخص ب.
حکومت پس از خروج افراد دلیل حاکم، دلیل  خروج افراد خاص، حکم عام در باقی افراد ظهور لفظی دارد اما در تخصیص پس از در ج.

 باقی افراد ظهور ندارد. محکوم در
 قانون مدنی. 213و  212حقوقی براي تزاحم: جمع میان مواد  مثال :580نکته 
قانون مدیریت خدمات  91 يمادهقانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان دولت و  8ي مثال حقوقی براي تخصیص: جمع میان ماده :581نکته 

 کشوري.
 در رابطه متولدشدهو از ثبت اطفال  پردازدیمقانون ثبت احوال به ثبت والدت اطفال در ایران  12ي مثال حقوقی براي تخصص: ماده :582نکته 

 ایران خارج است. در خارجبا اتباع غیرایرانی 
 قانون مدنی. 30ي قانون اساسی و ماده 40مثال حقوقی براي حکومت: اصل  :583نکته 
 .گرددینمقانون مدیریت خدمات کشوري شامل کارکنان وزارت امورخارجه  1ي قوقی براي ورود: مادهمثال ح :584نکته 
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ه گیرد و داراي دو وج شک و تردید قرار آنها مورد رمعلوم باشد ولی تقدم و تأخ چیز اصل تأخرحادث: این است که حدوث و پیدایش دو :585نکته 
 است:

این صورت  رد تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگري مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن باشد. یگاه الف.
و نتیجه آن تأخر زمان پیدایش شیء مردد است نسبت به آنچه تاریخ پیدایش آن معلوم است این اصل مبناي  کنندیماصل تأخرحادث را اجرا 

 نی قرارگرفته است.قانون مد 874ي ماده
و جاري هر د تأخرحادث در اصل است ولی تاریخ آن و تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست. مسلم زیچب.گاهی با اینکه پیدایش دو 

ی قانون مدن 873ي قسمت اول ماده که چنان و باید به اصول و قواعد دیگري روي آورد. کنندیمهم تعارض و تساقط  است و دو اصل با
 همین بحث است. مبتنی بر

 
 سایر نکات مهم و کاربردي اصول فقه

 رمستقالتیغ .2 مستقالت احکام عقلیه: :586نکته 
د که هرچه حکم کن و سپسچیزي حکم کند  قُبحسن یا دو مقدمه عقلیه است مثل اینکه عقل به ح زمانی که هر مستقالت عقلیه: هر :587نکته 

 .کندیمطبق آن حکم  شرع نیز کندعقل بدان حکم می
المقدمه که این، مقدمه عقلی عقل به وجوب مقدمه هنگام وجوب ذيزمانی یک مقدمه غیرعقلی و دیگري عقلی است مثل حکم  :588نکته 

خاطر ه ب شودیمو اگر دلیلی که از این دو مقدمه تألیف عقلی نامیده  شودیمالمقدمه به آن افزوده حکم شرع به وجوب ذي و سپسصرف است 
 تغلیب جانب مقدمه عقلی است و این همان قسم دوم از دلیل عقلی است.

م گفت چون یکی از لواز توانینمخاص آن نیست زیرا  ضد آن است؟ عقالً امر به چیزي نهی از ضد چیزي مقتضی نهی از امر بهآیا  :589نکته 
 آن نیز حرام است. دیگر يهاالزمهنهی، حرمت است پس 

 خاص ضد .2عام  .ضد1اقسام ضد:  :590نکته 
 عام همان نقیض یک عبارت است. ضد :591نکته 
 به مغایر باشد.است که با مأمور یهر فعلخاص  ضد :592نکته 
لّا جایز ا و نهی مندوحه باشد محال نیست و امر دیق؟ اکثر اصولیون معتقدند که چنانچه ریخ اینهی جایز است  و آیا اجتماع بین امر :593نکته 

 .باشدینم
 منظور از مندوحه، وسعت و توانایی اموراست. :594نکته 
ده است انتخاب خود موجب ش ءلیکن با سو نهی به یک چیزي شود مانع توجه امر و توانستهیممثالی براي قید مندوحه: چنانچه مکلف  :595نکته 

 ازشده و وقت نمخانه دیگران نشود و حال که وارد بدون اذن وارد توانستهیم الًمث نهی متوجه او شود در این صورت اجتماع محال نیست. که امر و
یک قید مندوحه  نیا است فعل او یعنی اشغال منزل، هم معصیت است و هم چون جاي دیگري براي نماز نیست براي نماز خواندن واجب است.

 است.
سفر وصفی است که مناسب است علت احکامی مثل  مثالً مناسبت: وصفی است که عادتاً مناسب و مالیم با فعل خردمندان است. :596نکته 

 طور بلوغ، وصفی است که مناسب است علت احکامی مثل رفع حجر از تصرفات مالی باشد. نیهم شکستن نماز و روزه باشد.
ال مشقت مث نیا در نماز و روزه شود. علت قصر مشقت مستلزم این است که سفر مثالً ست.شبه: وصفی است که مستلزم مناسب ا :597نکته 

 و بلوغ مناسبت. شودیممورد قبل شبه  مناسب و یا عقالنیت و رشد ناشی از بلوغ در سفر و شودیمشبه نامیده 
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شرع آمده فروش  در مثالً .شودیماین حالت دوران گفته  عدم آن عدم تابع وجود و عدم وصفی باشد بر دوران: چنانچه وجود حکم و :598نکته 
 ردیگ در موارد پس .رودیم در آنشرع به دلیل آن تصریح نکرده ولی ظاهراً بیم ربا  چند خرماي خشک) حرام است هرتمر (رطب (خرماي تازه) به 

 قابل برداشت است. این امر در مقابل کشمش نیز جمله بیع انگور در از
هر  و خوردیمکه آن وصف وجود دارد حکم هم به چشم  هر جانه مستلزم مناسب لیکن عادتاً  طرد: وصفی است که نه مناسب است و :599نکته 

در س هم رئی به عنوان نوعاً و عادتاً هرگاه اتومبیل رئیس دانشکده در دانشکده موجود باشد خود خوردینمنیست حکم به چشم  که وصف موجود جا
 .شودیماگر اتومبیل نباشد قاعدتاً رئیس هم نیست به این حالت طرد گفته  هست و دانشکده

 ، مجاز است.1043ي ي اجازه به جاي اذن در مادهبه کار بردن کلمه :600نکته 
 به معناي حقیقت است. آیین دادرسی مدنی قانون 158ي ماده لفظ دادنامه در :601نکته 
 است. م، نشانگر رسیدگی در دیوان عالی کشور.د.قانون آ 359ي ماده لفظ معینه ي صارفه درقرینه :602نکته 
 معناي وصی است. لفظ قیم که مجازاً استعمال شده که نشانگر قانون مدنی، در 1171ي ماده ي شباهت درعالقه :603نکته 
 رفته است. مورد الفاظ بایع و مشتري به کار قانون مدنی، در 339ي ماده ي مشارفت درعالقه :604نکته 
 دارد. مورد لفظ قیم وجود قانون مدنی، در 1245ي ماده ي ماکان درعالقه :605نکته 
 رفته است. قانون تعزیرات، به معناي حقیقی خود به کار 675ي ماده لفظ اشجار در :606نکته 
 قانون مدنی یک نوع داللت تصدیقی است. 1207ي ماده لفظ محجور در :607نکته 
 قانون مدنی با توجه به سیاق این ماده قرینه معینه است که منظور از عین، عین مال است. 311ي ماده لمه عین درک :608نکته 
 باشد.می قانون استخدام کشوري، لفظ امر نشانگر دستور 54ي ماده در :609نکته 
 .باشدیمبه معناي فعل  قانون مدنی، لفظ امر 221ي ماده در: 610نکته 
 قانون مدنی، نشانگر امر در قالب جمله خبري است. 1235ي ماده :611نکته 
 تصریح امر به فوریت است. ةدهندنشانقانون مدنی،  420ي ماده :612نکته 
 تصریح امر به عدم فوریت است. ةکنندانیبقانون مدنی،  1027ي ماده: 613نکته 
 .باشدیمه قانون مدنی، نشانگر تصریح امر به مرّ 1244ي ماده :614نکته 
 است. ي داللت امر به تکرارنوبتی نشانه يهایآگهقانون مدنی، لفظ  1023ي ماده در :615نکته 
 ي خبري است.قالب جمله قانون مدنی، نهی در 1231ي ماده :616نکته 
 واجب عینی است. قانون تجارت، نشانگر 6ماده  :617نکته 
 .خوردیمجانب غیرمدیون هم جایز شمرده شده است، واجب کفایی به چشم  قانون مدنی که ایفاي دین از 267 يمادهدر  :618نکته 
 قانون مدنی است. 476ي مثال مناسب براي واجب تبعی ماده: 619نکته 
 واجب تعیینی است. ةدهندنشانقانون مدنی  328ي ماده :620نکته 
 ب تخییري است.قانون مدنی، مثال واج 279ي ماده :621نکته 
 ع است.سوقانون آیین دادرسی مدنی، مثال واجب م 295ي ماده :622نکته 
 ق است.یضَقانون آیین دادرسی مدنی، مثال واجب م 64ي ماده :623نکته 
 آیین دادرسی مدنی، مثال واجب مشروط است. قانون 2ي ماده :624نکته 
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 مطلق است. واجبنشانگر قانون مدنی،  1103ي ماده :625نکته 
 قانون مدنی، نشانگر واجب معلّق است. 1060ي ماده :626نکته 
 قانون مدنی، از مصادیق نهی موجب فساد است. 617ي ماده :627نکته 
 قانون مدنی، از جمله موادي است که فقط منطوق دارد. 1003ي ماده :628نکته 
 منطوق، مفهوم هم دارد. ه عالوه برقانون مدنی، از جمله موادي است ک 24ي ماده: 629نکته 
 قانون مدنی، از جمله موادي است منطوق صریح از نوع داللت مطابقه است. 338ي ماده :630نکته 
 است. یاز نوع داللت تضمن حیصرقانون مدنی، منطوق  215ي ماده :631نکته 
 است.حالت داللت اقتضا  قانون مدنی، منطوق غیرصریح در 654 يماده: 632نکته 
 حالت داللت تنبیه و ایماء است. قانون مدنی، منطوق غیرصریح در 691ي ماده :633نکته 
 قانون اساسی نشانگر داللت منطوق غیرصریح در داللت اشاره است. 40قانون مدنی، با اصل  120ي ماده :634نکته 
 گیرد.رار را نیز دربرمیلی اعتراض به ققانون آیین دادرسی مدنی، به طریق او 417ي ماده :635نکته 
 .شودیممورد تلف ثمن قبل از قبض نیز  که قابل تسري در قانون مدنی، از مصادیق قیاس مساوات است چرا 387ي ماده :636نکته 
 قانون مدنی، از مصادیق مفهوم مخالف شرط است. 1272ي ماده :637نکته 
و لذا جمله شرطیه مفهوم  شودیمموضوع  عشرط باعث انتفا عاي است که انتفاجمله شرطیه قیاز مصادقانون مدنی،  879ي ماده :638نکته 

 مخالف ندارد.
 .باشدیمقانون تجارت، از مصادیق مفهوم مخالف غایت  280ي ماده :639نکته 
 است. مفهوم مخالف حصر قیاز مصادقانون آیین دادرسی مدنی،  357ي ماده :640نکته 
 حجیت دارد. قانون اساسی، از مصادیق جمله استثناء بوده و مفهوم مخالف آن قابل استناد است و 165اصل : 641نکته 
 ي وصفیه از نوع مفهوم مخالف وصف است.قانون مدنی، جمله 969ي ماده :642نکته 
 قانون مدنی، ازجمله مفهوم مخالف لقب است. 1059ي ماده :643نکته 
 نی، ازجمله مصادیق مفهوم مخالف عدد است.قانون مد 337 يماده :644نکته 
 عام افرادي است. قانون مدنی، نشانگر 445 يماده :645نکته 
 عام مجموعی است. قانون مدنی، نشانگر 1024ي ماده :646نکته 
 عام بدلی است. قانون مدنی، نشانگر 1043ي ماده :647نکته 
 متصل شرط است.مصادیق مخصص  قانون مدنی، از 949ي ماده :648نکته 
 حالت استثناء است. مصادیق مخصص متصل در قانون مدنی، از 5ي ماده :649نکته 
 حالت غایت است. مصادیق مخصص متصل در قانون مدنی، از 954ي ماده :650نکته 
را  کرده و آن برخورداز چند عبارت عام است که فقط به عبارت عام آخري  مصادیق مخصص بعد قانون تجارت، از 318ي ماده :651نکته 

 زند.تخصیص می
 مصادیق نص است. قانون اجراي احکام مدنی، از 56ي ماده :652نکته 
 قانون مدنی، از مصادیق مجمل است. 273ي ماده :653نکته 
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 است. ظاهر داندیمبرداشت از عدم نفوذ معامله را غیرنافذبودن  که قانون مدنی، 200ي ماده :654نکته 
 لفظ مؤول است. نشانگر داندیمعدم نفوذ معامله را باطل  قانون مدنی، که برداشت از 200ي ماده :655نکته 
 مطلق است. نشانگر لفظقانون مدنی،  880ي ماده :656نکته 
 قانون مدنی است. 180ي ماده قانون مدنی، مقید 179ي ماده :657نکته 
طالق ا عام مستفاد از کسی عبارت که ........... تصرفی کند ملک خود در تواندینم: کسی داردیمقانون مدنی، که مقرر  132ي ماده در :658نکته 
 است.

 دی وضعاین انصراف به سمت تصرف و  لیدل است. قانون مدنی، منظور از احیاء یا حیازت مباحات تصرف و وضع ید 144ي ماده در :659نکته 
 انصراف بدوي که مانع اطالق نیست.

 .باشدیمن مبیِّ از نوعقانون اساسی  123قانون مدنی، با اصل  1ي نسبت ماده :660نکته 
 قانون مدنی است. 277 ماده دیمققانون تجارت،  269ي ماده :661نکته 
 قانون مدنی بیان شده است، از نوع مقدمه نفوذ است. 209ي ماده رفع اکراه که در پس از امضاي معامله غیرنافذ :662نکته 
 ي قانونی است.مقدمه از نوعقانون آئین دادرسی مدنی،  51ي ماده کار رفته دره مقدمه ب :663نکته 
 ي وجوب است.نوع مقدمه ین دادرسی مدنی، ازقانون آی 48ي ماده رفته در مقدمه به کار :664نکته 
 لوازم آن است. که اذن درشی اذن در قانون اداره تصفیه امور و ورشکستگی بیانگر این مطلب اصولی است 13ي ماده :665نکته 
 ثانوي است. و، یک حکم استثنایی دهدیمشب  قانون آیین دادرسی کیفري که اجازه تفتیش را در 140ي ماده :666نکته 
 قانون مدنی، یک دلیل به معناي عام کلمه است. 1298ي عبارت ماده در تاجر دفتر :667نکته 
 ، یک ماده قانونی است.داندیمقانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت  35ي ماده :668نکته 
 قاعده تنقیح مناط است. قانون مدنی، نشانگر 248ي ماده :669نکته 
رداخت هزینه ایاب و ذهاب را منوط به پ خود جهت اداي شهادت مقدمه حضور تواندقانون آیین دادرسی مدنی، که گواه می 247ي ماده :670نکته 

 کند یک مقدمه واجب است.
 .باشدیمسبب  شرایط انفاق است، بیانگر ةکنندانیبقانون مدنی، که  1198ي ماده :671نکته 
 قانون آیین دادرسی مدنی، نشانگر یک حکم ظاهري است. 198ي ماده :672نکته 
 اصل استصحاب است. ةکنندانیبقانون تجارت،  125ي ماده :673نکته 
 اصل عدم است. قانون مدنی، نشانگر 1275ي ماده :674نکته 
 .باشدیممارات أقانون مدنی، ازجمله  35ي ماده :675نکته 
 ازجمله مصادیق شبهه موضوعی است. 876ي ماده :676نکته 
 .باشدیمي حکومت به تعریف کالهبرداري مطابق قاعده نسبت 1308، مصوب ریقانون مجازات راجع به انتقال مال غمواد مربوط به  :677نکته 
 است. اکثر برائت ذمه در اقل و اشتغال ذمه در قانون تجارت، نشانگر 225ي ماده :678نکته 
 .باشدیمحالت ترجیح  قانون مدنی، بیانگر تزاحم در 1203ي ماده مفاد :679نکته 
 استصحاب قهقرایی است.نوع  قانون مدنی، از 1206ي ماده :680نکته 
 نوع شک در وجود رافع است. این تردید از مورد تردید واقع شود بیع اریخچنانچه وجود  457ي ماده در :681نکته 
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 اصل احتیاط است. قانون مجازات اسالمی، بیانگر 479ي مفاد ماده :682نکته 
 است. واجب مخیرقانون مدنی، تخییر از نوع تخییر بین افراد  395ي ماده :683نکته 
 اصل برائت است. قانون مجازات اسالمی، نشانگر 2ي ماده :684نکته 
 شفعه تردید کنیم. قانون مدنی، نشانگر شک در مقتضی بودن است چنانچه در اسقاط حقِّ 822ي ماده مفاد :685نکته 
 نوع برائت به دلیل عقلی است. قانون مدنی، از 2ي ماده: 686نکته 
از مواد  کیکدامقانون مدنی شک کنیم که این موضوع مربوط به  655یا  654ي فوتبال میان ماده در يبندبا شرطچنانچه در رابطه  :687نکته 

 .باشدیمي حکمی فوق است تردید نکته یک شبهه
 است. نوع تعارض میان مطلق و مقید قانون مدنی، از 180و  179 مفاد مواد :688نکته 
 قانون مدنی، تعارض موجود است. 213و  212بین مواد  :689نکته 
اکراه وي  فقدان قصد حدّ سر ي مکروهی است که تاقانون مدنی و معامله 195ي حقوق ایران ماده العله درمنصوص اسمثال قی :690نکته 
 رفته است.پیش

ه فق در اصولمشتق  از مباحثز وقوع طالق مستحق ارث بدانیم، قانون مدنی و اینکه به موجب این ماده زن را پس ا 944مفاد ماده  :691نکته 
 است.
 منقول است. از نوعقانون آیین دادرسی مدنی، یک استعمال مجازي  426 يدر مادهلفظ درخواست  :692نکته 
 آثار فالسفه یونانیي ترجمه -2 عدم دسترسی مستقیم به شارع -1عوامل پیدایش اصول فقه: : 693نکته 
 .باشدیماولین اثر در اصول فقه: کتاب الرساله نوشته امام شافعی  :694نکته 
 الهدي است.اصول الشریعه تألیف سیدمرتضی علماصول فقه نزد فقهاي شیعه: کتاب الذریعه الی  اولین اثر در :695نکته 
 مکتب اصولیون-4 مکتب اخباریون-3 مکتب متکلمان-2مکتب فقیهان -1مکاتب اصولی:  :695نکته 
 .باشندیممکاتب فقیهان و متکلمان جزو فقه عامه  :696نکته 
 .باشندیمفقه امامیه  ءمکاتب اخباریون و اصولیون جز :697نکته 
ي اعدهعبارت دیگر عدول از ق به؛ به کل رسید از جزء توانیماصولی  يهاروشاین مکتب اعتقاد است که با توجه به  مکتب فقیهان: در :698نکته 

 کلی وجود دارد.
 مکتب فقیهان بیشتر طرفدار روش استقراء است. :699نکته 
 یجزئ، احکام یقواعد کلگرفتن احکام و  در نظربا  توانیماصول فقه  يهاروشبه  با توجهمکتب متکلمان: این مکتب معتقد است که  :700نکته 

 را استخراج کرد.
 مکتب متکلمان، عدول از احکام کلی امکان ندارد. نظر از :701نکته 
 ازجمله اشخاص شاخص این مکتب، امام شافعی است. :702نکته 
 .باشدیممکتب متکلمان تحت تأثیر علم کالم  :703نکته 
 به شرع و عقل تا جایی که عقل مغایر با شرع نباشد. شیء با تأکید علم کالم: علم راجع به هر :704نکته 
 و سنت آمده و الغیر. در کتابمکتب اخباریون: به نظر این مکتب، علم استنباط همان است که  :705نکته 
 ست.ا معنای بیاز نظر این مکتب، علم استنباط علم :706نکته 
 قبول ندارند. چندان زینمکتب اخباریون حتی اصل برائت را  :707نکته 
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 .باشدیمشیعه از نظر اکتفا به ظواهر آیات و روایات شبیه مکتب ظاهري در فقه اهل سنت  مکتب اخباریون در :708نکته 
 از نظر این مکتب ظاهر قرآن حجیت ندارد مگر اینکه روایات آن را تفسیر کرده باشند. :709نکته 
 از جمله اشخاص شاخص این مکتب میرزا احمد استرآبادي است. :710نکته 
 کند.یم مکتب اصولیون: این مکتب بر علم اصول با ابزار عمل تأکید دارد و عقل را به عنوان یکی از منابع حقوق اسالمی تعبیر :711نکته 
 .داندیمعقل)  کنار این مکتب سایر منابع حقوق اسالمی را کتاب، سنت و اجماع (در :712نکته 
 .باشدیمشیخ طوسی  دي والهشخاص مهم این مکتب، سیدمرتضی علمازجمله ا :713نکته 
 خاصی از داللت: يبندطبقه :714نکته 
 وضعی -3 طبعی -2 ذاتی -1داللت:  :715نکته 
 آتش. مثل داللت دود بر رساندیمما را به مقصود  همیشه دال در آنداللت ذاتی: داللتی است که  :716نکته 
 سرماخوردگی. مثل داللت عطسه بر رساندیممعموالً دال ما را به مقصود  در آنداللت طبعی: داللتی است که  :717نکته 
داللت وضعی: داللتی است در آن دال براي رسیدن به مدلول وضع شده است مانند مقررات راهنمایی و رانندگی براي راندن وسایل  :718نکته 
 نقلیه.

 .باشدیمنام دیگر داللت ذاتی، داللت عقلی نیز  :719نکته 
 .باشدیمدادي یا جعلی نیز نام دیگر داللت وضعی، داللت قرار :720نکته 
 .باشدیماصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، بیانگر عام افرادي یا استغراقی  :721نکته 
 نشانگر عام بودن این قسمت از اصل است. »هیچ فرد«اصل نهم قانون اساسی در لفظ  :722نکته 
 .باشدیمدراصل سیزدهم قانون اساسی، بیانگر مفهوم مخالف حصر  »تنها«لفظ  :723نکته 
 است. صلدر اصل بیست و دوم قانون اساسی نشانگر مخصص مت »مگر«لفظ  :724نکته 
 اصل بیست و هفتم قانون اساسی، داراي مفهوم مخالف شرط است. :725نکته 
 ا نیست.غیم بیانگر این مطلب است که غایت داخل در »حد سر تا«قانون اساسی لفظ  امیسدر اصل  :726نکته 
 ساعت مذکور در این اصل واجب موقت موسع است. 24اصل سی و دوم قانون اساسی، نشانگر این است که مدت  :727نکته 
ذه مورد تعرض و مؤاخ يادهیعقبه صرف داشتن  توانینمرا  کسچیه« کندیماصل بیست و سوم قانون اساسی در جایی که بیان  :728نکته 
 داراي مفهوم مخالف نیست. »قرارداد
 است. تمثباصل سی و سوم نهی از نوع جمله خبري هم به صورت منفی و هم به صورت  :729نکته 
 سی و هشتم قانون اساسی، داراي مفهوم مخالف نیست. اصل :730نکته 
 اصل چهل و هفتم قانون اساسی، داراي حصر ضمنی است. :731نکته 
 فقط داراي منطوق است. »مگر به موجب قانون شودینم وضعهیچ نوع مالیات « داردیماصل پنجاه و یکم در جایی که بیان  :732نکته 
 .باشدیماصل پنجاه و سوم، بیانگر عام بودن الفاظ  :733نکته 
 پنجم، از نوع مطلق هستند. و واجبات موجود در اصل پنجاه :734نکته 
 .باشدیماصل شصتم قانون اساسی، مخصص متصل از نوع استثناء  :735نکته 
 عدد موجود در اصل شصت و چهارم قانون اساسی، از نوع تمثیلی بوده و داراي مفهوم مخالف نیست. :736نکته 
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 ياجلسه نیلدر اود باید ي نخست شرکت ندارننمایندگانی که درجلسه« داردیماصل شصت و ششم قانون اساسی در جایی که بیان  در :737نکته 
 نشانگر واجب عینی است. »مراسم سوگند را به جاي آورند کنندیمکه حضور پیدا 

 نوع واجب غیرموقت است. اصل شصت و هشتم قانون اساسی، از :738نکته 
 اصل هفتاد و نهم، فقط داراي منطوق از نوع صریح است. :739نکته 
 اساسی، نهی مفسد است.اصل هشتاد و یکم قانون  در :740نکته 
 اصل هشتاد و چهارم، داراي مفهوم از نوع وصف احترازي است. :741نکته 
 ، مطلق است.»شکایت«لفظ  اصل نودم قانون اساسی، :742نکته 
 .باشدیمي قرعه که از اصول عملیه است ي قاعدهاصل نود و دوم قانون اساسی، در بردارنده :743نکته 
 عام موجود در اصل نود و چهارم، از نوع استغراقی است. :744نکته 
 در تقدیر گرفتن).است (ي لفظ اعضاي قبل از لفظ شوراي نگهبان هشتم در بردارنده اصل نود و :745نکته 
 اصل یکصد و پانزدهم، از نوع عام بدلی است. :746نکته 
 .باشدیمي اصاله الحقیقه اصل یکصد و پانزدهم در بردارنده :747نکته 
 ا نیست.غیقانون اساسی غایت داخل در م امیسدر اصل یکصد و : 748نکته 
 .ردیگیمو سی و نهم نمایندگان در تقدیر قبل از مجلس قرار  در اصل یکصد :749نکته 
 .باشدیمدر اصل یکصد و چهل و پنجم، نهی مفسد  :750نکته 
ارد که ، مفهوم مخالف لقب د»اي است مستقلقوة قضاییه قوه« داردیمو پنجاه و ششم قانون اساسی در وقتی که بیان  اصل یکصد :751نکته 

 حجت نیست.
 شصت و نهم، مصداق بارز نص است. اصل یکصد و :752نکته 
 قانون آ.د.م، از نوع واجب تخییري است. 13ماده  :753نکته 

 ي مفهوم عدد از نوع تمثیلی است که مفهوم مخالف آن حجت نیست.قانون آ.د.م در بردارنده 31ماده  :754 هنکت
 قانون آ.د.م تقدیم دادخواست، واجب غیري است. 48در ماده  :755نکته 
 قانون آ.د.م قبل از لفظ دفتر، لفظ مدیر در تقدیر است. 55ماده  در :756نکته 
هر قراري باشد که  تواندیماز رد، قرار رد دادرسی و همچنین  منظور .شودیمقانون آ.د.م لفظ رد به عنوان ظاهر قلمداد  56ماده  در :757نکته 

 ز انتفاع افتادن دادخواست شود.یِّح باعث از
 قانون آ.د.م از نوع شرط است اما مفهوم مخالف ندارد. 77ي ماده :758نکته 
 ظنی/ احتمالی) از الفاظ مترادف هستند.م (قانون آ.د. 84ماده  9بند  :759نکته 
 قانون اجراي احکام مدنی، فقط داراي منطوق است. 5ي ماده :760نکته 
 قانون اعسار از نوع مفهوم مخالف لقب است که حجت نیست. 33ي ماده :761نکته 
 قانون اعسار، نسخ صریح است. 40ي ماده :762نکته 
 ي قانون تجارت که مخصص منفصل آن است تخصیص خورده است.الیحه 2ي قانون تجارت توسط قانون ماده 4ي ماده :763نکته 
 .باشندیمقانون تجارت، الفاظ عام  3ي تمام ماده :764نکته 
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 ي قانون تجارت، مبتنی به لفظ ظاهراست.الیحه 5ي لفظ موقوف در ماده :765نکته 
 الیحه قانون تجارت، مفهوم مخالف شرط تلویحی است. 97ي ماده تبصره :766نکته 
 ي الفاظ عام است.قانون اداره تسویه امور ورشکستگی از زمره 1ي ماده حکم موجود در :767نکته 
 قانون اداره تسویه امور ورشکستگی از مصادیق واجب عینی و اصلی است. 14ي ماده :768نکته 
 است. مکرر قانون صدور چک، داراي مفهوم مخالف حصر 3ي ماده :769نکته 
 نوع واجب عینی است. قانون صدور چک، از 6ي ماده :770نکته 
 .باشدیمچک  قانون صدور 7ي چک، مخصص منفصل ماده قانون صدور 7ي ماده تبصره :771نکته 
 چک، از مصادیق عام استغراقی است. قانون صدور 16ي ماده: 772نکته 
 .شودیمقانون مدنی که شامل تعریف بیع است مطابق اصاله االطالق شامل تمامی انواع بیع  338ي ماده :773نکته 
 قانون مدنی، نص است. 11ي ماده: 774نکته 
 قانون مدنی، از نوع واجب اصلی است. 36ي ماده 3بند  :775نکته 
 قانون مدنی از نوع واجب کفایی است. 1200ي ماده :776نکته 

 ي دیان، مصداق حکم وضعی است.قانون مدنی اناطه صحت وقف مذکور در ماده به اجازه 65ي در ماده :777ته نک
 است. ه تعریف آن در ماده، داللت مطابقیقانون مدنی ب 561لفظ جعاله در ماده  :778نکته 
 قانون مدنی، لفظ مجمل است. 62ي لفظ حاکم در ماده :779نکته 
 نوع مخصص متصل لفظی است. قانون مدنی، از 109ي حکم موجود در ماده :780نکته 
 قانون مدنی، از نوع واجب غیرموقت است. 435ي ماده :781نکته 
 .کندیمانشاء بوده و داللت بر وجوب  در مقامقانون آ.د.م، خبر  66ي ماده :782نکته 
 ی ندارد.فور یا تراخ امر است ولی داللت برقانون آ.د.م،  490ي ماده :783نکته 
 قانون مدنی، از نوع حکم وضعی است. 601ي ماده: 784نکته 
 قانون مدنی از نوع نص است. 825ي ماده :785نکته 
 قانون مدنی، شرط نکاح است. 1043ي اذن پدر در ماده :786نکته 
 .باشدیمیاء)  قانون مدنی، عبارت دائم براي نکاح مقید (به کسر 1069ي در ماده: 787نکته 
 .باشدیمقانون آ.د.م مصداق اصل استصحاب  198ي ماده :788نکته 
 م اجمالی است.عا ققانون مدنی، مصدا 1079ي دهما :789نکته 
 قانون مدنی، مصداق عام بدلی است. 1043ي ماده :790نکته 
 قانون مدنی، واجب تبعی است. 650ي ماده :791نکته 
 قانون مدنی، مصداق عام استغراقی است. 1071ي ماده: 792نکته 
 از نوع احترازي).(قانون مدنی، داراي مفهوم مخالف وصف است  691ي ماده :793نکته 
 قانون مدنی، داراي مخصص متصل از نوع غایت است. 871ي ماده :794نکته 
 .باشدیمقانون مدنی، متضمن داللت تنبیه  143ي ماده :794نکته 
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 قانون مدنی، از مصادیق نص و محکمات است. 861ي ماده :796نکته 
 است. ي حالیهقانون مدنی، از نوع عالقهمکرر  1328ي ماده :797نکته 
 قانون مدنی، حکم تکلیفی منفی است. 276ي ماده :798نکته 
 است. مثبِتمدنی، حکم تکلیفی  قانون 1178ي ماده :799نکته 
 قانون تعزیرات مجازات اسالمی، نشانگر واجب تبعی است. 645ي ماده :800نکته 
 مکرر قانون مدنی، از نوع واجب تخییري است. 1328ي ماده :801نکته 
 قانون مدنی، امر از نوع مکرر است. 1103ي ماده :802نکته 
 قانون مدنی، از نوع عام بدلی است. 317ي ماده :803نکته 
 برائت است. بر اصلن اساسی، مبتنی قانو 37اصل  :804نکته 
 تخصص است. قانون آ.د.م مبتنی بر 3ي ماده :805نکته 
 قانون مدنی، مخصص متصل دارد. 1114ي ماده :806نکته 
 قانون مدنی، واجب فوري است. 1131ي ماده :807نکته 
 قانون مدنی، نص است. 1143ي ماده :808نکته 
 است. ورد طالق خلع، داراي داللت مطابقیم قانون مدنی، در 1146ي ماده :809نکته 
 است. رد تعریف عده از نوع داللت مطابقیمو قانون مدنی، در 1150ي ماده :810نکته 
 قانون مدنی، فقط داراي منطوق است. 1168ي ماده: 811نکته 
 قانون مدنی، واجب عینی است. 1177ي ماده :812نکته 
 قانون مدنی، داراي مفهوم مخالف وصف از نوع احترازي است. 1268ي ماده: 813نکته 
 قانون مدنی، فقط نص است. 291ي ماده :814نکته 
 ظهور است. قانون مدنی، مبتنی بر 265ي ماده :815نکته 
 قانون مدنی، از نوع واجب کفایی است. 267ي ماده :816نکته 
 راي مفهوم مخالف شرط نیست.قانون مدنی، دا 131ي ماده :817نکته 
 .باشدیمقانون مدنی، در مورد لفظ اراضی موات، داراي حقیقت قانونی  141ي ماده :818نکته 
 است. قانون مدنی، داللت مطابقی 173ي هماد :819نکته 
 .باشدیمقانون مدنی، نص  213ي ماده :820نکته 
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موفقیتینکات مهِم مهِم مهِم   
ـــائل * باید  ـــهمس ـــوس ـــت که ما اتفاق می به طور معمولآنچه  .(همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...) در اطرافمان را کنترل کنیم انگیزوس افتد این اس

 آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماِه آخر، کّلی وقت کم می .رویمبه َسمِت آنها می اختیاربی
شما [برای موفقیت شب*  شید  ست بدید؛ مجبور ب ستانتوون رو از د شید؛ ممکنه برخی از دو سایش دور با شی] باید [مّدتی] از آ د. هرچند که بیداری ِبک

 ... بسیاری از مردم حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند 
یون و وسـایل ارتباطی دوری کنید. مراقِب دزدهای زمان ها از موبایل، تلویز در اسـتراحت .اسـتراحت دقیقه ٥تا  ٤ مطالعه کنید سـپس  دقیقه ٤٥تا  ٣٠* 

خواندنتان تر از زماِن درسرا شـروع کنید، ممکن اسـت زنِگ تفریِح شـما طوالنی کنندهفعالیتی سـرگرمهای اسـتراحِت بیِن مطالعه، اگر در زمان !باشـید
  شود.

ستراحِت بیِن مطالعه: کمی * در زمان ست؛ راه برویدهای ا شتان، هاد شمانتانو  گردن، هاشانه، انگ سعی کنید در این بازۀ زمانی از  چ را نرمش بدهید. 
  دوری کنید. های فکریفعالیت

ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، * بدانید که حّتی در آرام
ّ
 است. دقیقه ٢٥ترین محیط، حداکثِر دق

ت شما را دقیقه ٥تا  ٤با فاصلۀ  ایدقیقهمطالعۀ چهل  ٤* یک مطالعۀ مطلوِب سه ساعته باید شامل 
ّ
ای در میان آنها باشد. این روش، عالوه بر اینکه دق

 شود از نظر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میدر باالترین حِدّ خود نگاه می
و نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و  !کنید زندگیکنید؛ در رویاهایتان  مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را 

 یقین داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.
کامل  ٦ریزی کنید. مثًال اگر مطالعۀ فصـلی از کتاب تا بعد از سـاعت برنامه های کتابترکیبی از سـاعت و تعداد فصـل* زمان مطالعۀ خود را به صـورت 

 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.یدن آن فصلرسانتنها با به پایانشود می
 ای از آن بنوشید ...گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گه* در هنگام درس

 برای به پایان رســاندِن مقدار مطلبی که برای * همواره قبل از مطالعه، مقداِر درســی که باید خوانده شــود را تعیین کنید و نه مّدت زماِن درس خواندن را.
 در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید. !زده عمل نکنیدشتاباید مطالعه مشخص کرده

 ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتحرک* خوردن یک صبحانۀ سالم، یعنی فراهم
رد. خوانی)، موضــوع را به ســرعت مطالعه کایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندِن دقیق اســت. ابتدا باید با ُتندخوانی (روزنامه* یکی از تکنیک

ـــما کمک  ـــاخص را جمع کندمیاین کار به ذهن ش ـــبی برای درسآوری کرده و پیشتا اطالعاِت ش رید. ُتندخوانی خواندِن مؤثر فراهم آو زمینۀ مناس
ست که برای مؤثرخوانی)، را نمیای(روزنامه ِصرفًا تمرینی ا شود. در یساختِن مطالعه به کار گرفته متوان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، 

 ُتندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید و به چشماِن خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند.
 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.ز افرادی که سعی دارند بلندپروازی* ا

ات مهم، تأثیر کردِن نکتا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذشته است را ثبت کنید. یادداشت کندمیبرداری در جریان مطالعه، به شما کمک * یادداشت
  .کندمیفراموش  پس از یک روزمغز حدود هفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته بسزایی در تثبیِت آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید 

دلیل است که: این  کنند به این* شما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر دیگران رؤیای شما را تأیید نمی
 .کنندرؤیای آنها نیست و آن را درک نمی

ـــور کنی ـــد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تص . همانا که د* اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباش
 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهداشتن آرزوی بزرگ، انگیزه
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ــاوت َنصآزم«گفتند: * از قدیم به ما می ــت.ون وکالت یا قض ــوأل قرار می» محور اس رد. این گیبه عبارت دیگر، متن قوانین و آرای وحدت رویه، مورِد س
ــفانه عدهگفته، تاحدودی فریب ــت و متأس ــرفًا به متن قوانین اکتفا میای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده اس طلب ناچار کنند. یک داوافتند و ص

 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کمأبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاباست برای فهم 
 ٢٠ها کیلومتر و شــب ١٠ها گوید: من صــبحاش توانســت بزرگترین، ســریعترین و با اســتعدادترین دوندۀ جهان شــود. او میای با برنامۀ تمرینی* دونده

ست، گفت:تند که برنامۀ تمرینیَدَوم. وقتی به او گفکیلومتر می ساده ا ست، ولی من  اش خیلی  ساده ا سال این کار را  ٣٦٥برنامۀ تمریناِت من  روز در 
 .ال کنندتوانند این برنامۀ ساده را دنبای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیها به خواستهعّلت اینکه بعضی کنم.می

نباید به صورت خمیده و یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون فقرات به  .کنند بسیار مهم استن برای افرادی که زیاد مطالعه می* وضع نشست
ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود های استراحت چشمهنگام مطالعه باید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمی خون در پاها جلوگیری شود.
صالحاِت مهمی در زندگی ضروری را در زندگی* اگر بخواهی ا شی و برای اینکه بخواهی تغییرات  شته با چرایت  بدهی، اتات ایجاد کنی، باید دلیلی دا

سالباید در نظرت انگیزه شوی، و برای  ست زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند  شد و تو را برای د مادی ... های متبخش با
 بروی و بروی و بروی و بروی ...

ستی که هدفش قبولی در آزمونه  ست که یک همراِه موفقیت پیدا کنید. مثًال یه دو ینایی و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزمون داره! ا* بد نی
شی می شگاِه ورز شون انگیزه میکه با شون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که به سر ضی اوقان هم میهای  اش درد تونن باهزنه و بع

هاتتان صحبت ها و اشتباتان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراِه موفقیت –ی خیلی یعن –نشینا و معاشران خیلی دونید که همدل کنند. کًال این رو می
 کنید. 

شود که رح میهایی که مطآید؛ نباید در انتظار کسب نتایج آنی باشیم؛ این داستانهای خوب به دست میکوشی، نظم و عادت* موفقیت در سایۀ سخت
 فودی نیست!ه! و موفقیت، مایکروویوی و فستشبه میلیاردر شده، یک در میلیونیه نفر یک

 شود.ها رو متنوع بخونید مثًال در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس
ــفحاِت مطالعهکنید و ُانس می* کتاِب قانونی را که با آن کار می ــویِر ص ــما تص ــده را نیگیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن ش (مثًال من  ندکمیز حفظ ش

مِت چپه! این مزیِت می ـــَ ـــفحه س ـــویریدونم که توی قانونم مادۀ فالن در باالی ص جزه کنه معدر آزمون کار نمی حافظۀ علمی، وقتی که حافظۀ تص
 استفاده کنید. dotic.irنشانی به » معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری«کنه! یه پیشنهاِد دیگه: از مجموعه قوانین می

 * دو راِه مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:
زمان با دیدن َبرَفک ها همشبیِه صدایی که توی این تلویزیون قدیمی -» White noise«هنگام مطالعه: صدای » نویز سفید«یک: استفاده از صدای 

گیرها (محافظ گوش): برای رفع عامل صدای محیط، صداگیرهای خوندن پخش کنید. دو: گذاشتِن گوشموقِع درسرو دانلود کنید و  -شد پخش می
 نظیره.گیره و بیها قابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار میقیمتی در داروخانهاسفنجِی کوچِک ارزان

ـــال َکلَ * جزوات و کتاب ـــیمی کنید که باهاش یک س ـــر و گردن وهای کتاب که هنگام مطالعه از خمنجار نرید. از نگهدارندههاتون رو حتمًا س  کردن س
 های مختلف در بازار موجوده. ها با جنسBook Holderاستفاده کنید. این  کندمیهایتان جلوگیری داشتِن چشمنگاهپایین

 گه! همرنِگ جماعت شدن افتخاری نداره! * همیشه اوون آدمه باش که نه می
صر ندونید چون * اگ َسَعی«ه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مق َساِن ِإالَّ َما  ْن ْن َلْیَس ِلْإلِ

َ
ست » َوأ صِل تالِش او نی سان جز حا نَّ «و اینکه برای ان

َ
َوأ

 و [نتیجۀ] کوشش او به زودی دیده خواهد شد.» َسْعَیُه َسْوَف ُیَری
 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!نمی گویند چیزی تبدیل به عادت* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیِت واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 
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ــی می ــنی دارند. آنها میافراد موفق هدف«گه: * برایان تریس ــتند و میهای خیلی روش ــان را روی که چه میدانند دانند که کی هس خواهند. آنها هدفش
 »کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!ریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامهکاغذ می

تاندارد غیراس ها کامالً شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میهای آزمایشِی مؤّسسات شرکت نکنید چون روحیه* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون
 ارتباط با آزمون اصلی است.و در اغلب موارد بسیار دشوار و بی

 انگیزند.ها و رویدادهای شگفتها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفرینندۀ معجزهاراده همیشه منتظر معجزه* افراد سست
ست زیرا » توکل«سوره طالق) منظور از  ٣ * و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد (آیه »  توکل«سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطِف او

گاهِی فزون» وکالت«از مادۀ  تر داشته باشد، به معنای انتخاِب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایِی بیشتر و آ
، کندیماش نامحدود اســت، هنگامی که انســان، توکل بر او پایان و تواناییو از آنجا که علِم خدا بی دکنمیشــخِص موکل احســاِس آرامِش بیشــتری 

ساس آرامش فوق ست. آیۀ » خیر«چه آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد  کندمیالعاده اح سا چیزی را خوش ندارید و و چه«گه: سورۀ بقره می ٢١٦ا َب
ر و د» دانید.داند و شما نمیَبسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همۀ امور] میآن برای شما خیر است، و چه

 »گیرد.ها تنها با یاد خدا آرام میو دل«کنه: تون بازی میسورۀ رعد رو همیشه گوشۀ ذهن داشته باشد که با دل ٢٨آخر هم آیۀ 
سانه شغال میا رو در مّدتی که درس میهدر پایان اینکه کِلّ ر شمار رو اخبار ا شی از ظرفیِت ذهِن  َسّمه! و ایخونید بذارید کنار! چون بخ ن رو کنه و این 

صی روی زندگی ما، یا هدف ٩٩بدونید که  شخ صد از کّل اخبار هیچ اثر  سانهدر ستثنائًا ر شِد ۀ ر هایی که روی حوز ها، رؤیاها و بلندپروازِی ما نداره! البته ا
 های مالکریمی رو دنبال کنید!کنن و رسانهفردی کار می

ـــانه ـــت که انرژی: از بهترین راهیه توصـــیۀ ُمخلص ـــتیابی به اهداف این اس ـــش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دس اهیم خو مان را در بخش
یم باید در شخِص خواهاندیشی میبریم. اگر حس امیدواری و مثبتمان را باال بنفس خودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانبهاعتماد

ـــت بر زندگی» اثر دیگران«. این خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان میها را القا کنیم و دیگری این ما! اثِر  اس
سخاوتمندانۀ وقت و انرژی شیدِن  ست که خودمان بزرگمان به آنها این موجِی کمک به دیگران و بخ ستینوع«ترین ذینفع این ا م بود. وقتی خواهی» دو

سمت خوبی ها بر زندگی هر کس اطرافیانش میهم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش ضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به  شد، لذا با بهبود و با
ــتم جزوۀ حقوق تغییر داده ــده، آن را به من هدیه کند، ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوس ــت و از آن متأثر ش هدیه  من به دیگریمدنی را خوانده اس

ــویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهیا  کنم ــتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تش طرافیانم هم و ا با نوش
ام نرژیخواهم این است که اام میآوردن چیزهایی که در زندگیین راه برای به دستام بهتر موجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده

 ا کند.درا روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پی
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ست:  ضرت امیر (ع) نقل ا سید، عبارتقلمنوِک «از ح شید و خطوط را نزدیک به هم بنوی سخن را مورد توّجه قرار های خود را تیز بترا صِل  ضافی را حذف و ا های ا
ضرر و زیان را ندارددهید؛ بپرهیزید از زیاده سلمانان، تحّمِل  صرِف بیش از حد که امواِل م س؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»روی و م فاده و تسازی این جزوه با هدِف ا

ن شایان د و همچنیجویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشنصرفه
ــــت کــه: ـــهوذکر اس ــــانی دیگر کــه مــا از آن غــافــل مــانــده اگر در حین مطــالعــه بــا موارد س ــــدیــد؛ از طریق ایمیــل ایم، مواقلم و یــا خطــاهــای انس جــه ش

mollakarimi.omid@gmail.com .اینستاگرام نویسنده:   ١٣٩٩روزرسانی جزوه: به  با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییمomid_mollakarimi 
 

ه کاِر ثابت هم ارشد شدم؛ البته باید بگم که یهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعدداستان نویسنده: 
ـــتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می گه بخوام اینجوری ادامه داش ـــیدم که ا یافت مدرک گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رس ـــِت آخر بعد از در ِبدم دس

ها خوام یه کارمنِد ســطِح باال توو یه اداره بشــم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شــاید برای خیلیارشــد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشــناســی
شه اما من رسیدن به یه سوب ب شون مح شتم حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوها ست دا شه دو دیدم. همی

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضـــایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـــم و مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
»  ه محیط اداریصبح به صبح کارت زدن توو ی«یا همون » یه جا نشستن«که باید بجنگه و از از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه ». تونستم!«بگم 

شروع کنم به خوندن! ا شم و از اّول فروردین  صمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخ سفند ماه بود که ت صه اواخر ا شد. خال شتیاِق لفراری با بته این ا
؛ »که چی! خوای بشینی و بخونیتو که کاِر ثابت داری، می«م ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آد

ا با ام اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم» دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میصد و ده  هزار تا شرکت می«یا بگن: 
اه یه ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت مبگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده» اللهبسمه«خودم عهد کردم که اّول فروردین 

ت داشتم، با وجوِد تماِم ترسی که از شکس«ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: کم توقع و انتظأرشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانه
صمیم ضی بودم!از ت شینی که توو ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده». ام را سوئیچی برای ما شین بخری، اّول برو یه جا گفت اگر آرزوت اینه که یه ما

شینه می شته باش که به ما سنجاقرسی! منم بدون معّطلی، رفتم رویاته تهّیه کن و یقین دا های کانون سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلیک 
کردم  ُاومد. مثًال با مسؤول یه کتابخونه صحبتهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی ُکت یا مانتوشون می

ـــاعِت کاِر اوونجا تا  ـــتفاده کنی!  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا ود بهم گفت: میبعد از ظهر ب ۶و با وجود اینکه س ـــب هم از کتابخونه اس ش
. »فان َمع الُعســر، ُیســرا«شــم؛ به فرموده قرآن: مند میخالصــه اینکه ایمان داشــتم اگر امروز زحمت بکشــم فردا از نتیجه و میوۀ شــیریِن اوون زحمات بهره

های حقوقی (وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری) قبول شــدم و به این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامِی آزمون خوشــحالم از اینکه که امروز که
 »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: رسیدم و می» هیأت علمی«عضویت 

 مالکریمی (پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.) امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
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 ای را از ما دریافت کنید.کنید و جزواِت ارزنده َاپواتسرا  تانایمیلو  ادگیخانو نام، نام ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 

ستم؛ یه حواس  صلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاري    توو تهران! 60دهۀ پرت متولد امید مالکریمی ه ارزشِ ا
کنم تا ي زیادي دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقهگذاشتن آموخته بر زندگی آنهاست. به یادگیري و  اشتراك  

ز افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم    کنند یاد بگیرم و بعد ا   هایی را که به افزایشِ کیفیت یادگیري کمک می      روش
شتۀ حقوق با روش    سندگی در ر سی ساده «انتقال بدهم. در حوزة آموزش و نوی  تم!متفاو» هاي روانبه کار بردن مثال«و » نوی

 »ابند.ی خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتري دستاگر موفقیت بیشتري می«من به این جمله ایمان دارم: 
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