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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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ييمبادي اصولمبادي اصول::عنوان در سعنوان در س
22::تعدا د واحد تعدا د واحد    

دلفلف دمحم دد دمحم د سيد دمحم صدريسيد دمحم صدري::مولف مولف 
چكيده كننده چكيدهتهيه كننده ::تهيه : : تهيه كننده چكيدهتهيه كننده چكيده
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کفه11 افت ف نا ه لغت کفهفقه افت ف نا ه لغت فقه فقه درلغت به معناي فهميدن و دريافتن کفه وفقه درلغت به معناي فهميدن و دريافتن کفه و--11
معمق مطلب است و عبارت است از علم به احكام عمق مطلب است و عبارت است از علم به احكام  م مق م ق

..شرعي فرعي از راه دليلهاي تفصيلي آنها شرعي فرعي از راه دليلهاي تفصيلي آنها 
33صص33صص
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دانش اصول علم به قواعدي است كه براي دانش اصول علم به قواعدي است كه براي - - 22
..استنباط احكام شرعي پيش بيني شده است استنباط احكام شرعي پيش بيني شده است 

33صص33صص
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علم--33 كه آنچه از است عبارت علم هر علمموضوع كه آنچه از است عبارت علم هر موضوع موضوع هر علم عبارت است از آنچه كه علم موضوع هر علم عبارت است از آنچه كه علم --33
در باره ويژگيها و عوارض ذاتي آن بحث  مي در باره ويژگيها و عوارض ذاتي آن بحث  مي 
ثال گ از آ ه ل ا ث ا ت ثالكن گ از آ ه ل ا ث ا ت كند و تمام بحث هاي علم به آن باز مي گردد مثال كند و تمام بحث هاي علم به آن باز مي گردد مثال كن
يموضوع علم پزشكي بدن انسان است از حيث موضوع علم پزشكي بدن انسان است از حيث  ز ن ن ب ي پز م وع يو ز ن ن ب ي پز م وع و

..سالم يا مريض بودن سالم يا مريض بودن 
55صص55صص
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آ44 ا اف ا ا قضا ل ل آا ا اف ا ا قضا ل ل ا مسائل علم قضايايي است كه يافته هاي آن مسائل علم قضايايي است كه يافته هاي آن --44
يدانش را بيان ميكند و موضوع علم پايه ثابتي دانش را بيان ميكند و موضوع علم پايه ثابتي  ب ي پ م وع و و ي ن بي ر يش ب ي پ م وع و و ي ن بي ر ش
است كه اين قضاياي و مسائل حول محور آن است كه اين قضاياي و مسائل حول محور آن 

كند م كندبحث م ..بحث مي كندبحث مي كندبحث
55صص
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پيشينيان موضوع علم اصول را ادله اربعه پيشينيان موضوع علم اصول را ادله اربعه 55
عقل(( ، اجماع ، سنت ، عقلكتاب ، اجماع ، سنت ، اند))كتاب دانسته اندمي دانسته ..مي ل(( ع   ج لب     ع   ج ..ي   ي   ))ب    

  99صص
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گ66 گش لش ا ل لض ا ل ض موضوع علم اصول موضوع علم اصول : : شهيد صدرمي گويدشهيد صدرمي گويد--66
يعناصر مشتركي است كه در استنباط حكم شرعي عناصر مشتركي است كه در استنباط حكم شرعي  م يي م ي

..بكار گرفته مي شوندبكار گرفته مي شوند
1010صص1010صص

www*pnueb*com



فقه77 ل اص فقهنفعت ل اص طال::نفعت ينه ز د هش طالپژ ينه ز د هش پژ پژوهش در زمينه مطالب پژوهش در زمينه مطالب ::منفعت اصول فقهمنفعت اصول فقه--77
اين علم ، نيروي استنباطي قوي را در همه اين علم ، نيروي استنباطي قوي را در همه 

زمينه ها بويژه در زمينه درك قوانين موضوعه زمينه ها بويژه در زمينه درك قوانين موضوعه 
كند مي كندايجاد مي ..ايجاد مي كندايجاد مي كندايجاد

1010صص
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يعموم اهل سنت كتاب الرسالة شافعي را عموم اهل سنت كتاب الرسالة شافعي را ––88 يم م
اولين مدون علم اصول مي دانند ولي گروهي از اولين مدون علم اصول مي دانند ولي گروهي از 

اصول دانش موسس ع باقر امام اصولشيعه دانش موسس ع باقر امام شيعه امام باقر ع موسس دانش اصول     شيعه امام باقر ع موسس دانش اصول     شيعه
..دانسته اند دانسته اند 

1111صص
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عبا توجه به اينكه امير المومنين علي ع در با توجه به اينكه امير المومنين علي ع در --99 عي ي
مواضع متعدد در قالب تبيين مسائل قرآني از عام مواضع متعدد در قالب تبيين مسائل قرآني از عام 
به ، گفته سخن غيره و مبين و مجمل ، بهوخاص ، گفته سخن غيره و مبين و مجمل ، وخاص ، مجمل و مبين و غيره سخن گفته ، به وخاص ، مجمل و مبين و غيره سخن گفته ، به وخاص
نظر ميرسد كه امام علي ع در تاسيس اين علم نظر ميرسد كه امام علي ع در تاسيس اين علم 

..مقدم از ديگرا ن بوده است مقدم از ديگرا ن بوده است گگ
1111صص1111صص
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نياز اصول به مباحث الفاظ به اين دليل است نياز اصول به مباحث الفاظ به اين دليل است - - 1010
كا ا ا تخ ا ل ا فقه ه تك شت كاكه ا ا تخ ا ل ا فقه ه تك شت كه بيشترين تكيه فقه و اصول در استخراج احكام كه بيشترين تكيه فقه و اصول در استخراج احكام كه
وشرعي بر قرآن وسنت است و همه آيات و شرعي بر قرآن وسنت است و همه آيات و  ي و و ن ر بر ي ور ي و و ن ر بر ي ر

..احاديث با لفاظ بشري بيان شده اند احاديث با لفاظ بشري بيان شده اند 
  1414صص1414صص
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كه1111 است معلوم قضاياي منطق كهحجت است معلوم قضاياي منطق حجت حجت منطقي قضاياي معلومي است كه حجت منطقي قضاياي معلومي است كه --1111
شخص را به قضيه مجهولي مي رساند و شخص را به قضيه مجهولي مي رساند و 

احتجاج از نظر منطقي ،استخدام معلومات است احتجاج از نظر منطقي ،استخدام معلومات است 
مجهول به رسيدن جهت مجهولدر به رسيدن جهت جهول ..در ن ب  ي جهول ر جه ر ن ب  ي ..ر جه ر

1414صص
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حجت در زبان اصوليين در دو معنا بكار حجت در زبان اصوليين در دو معنا بكار - - 1212
حجت به حجت به ))22حجت به معني اخص حجت به معني اخص ))11رفته استرفته استفف

اعم اعممعناي ممعناي مي  ي 
1919صص
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چيز--1313 فالن ، شود مي گفته وقتي اصول چيزدر فالن ، شود مي گفته وقتي اصول در ن چيز 1313 و   ي  ي   ول و ن چيز ر  و   ي  ي   ول و ر 
حجت است منظور همان حجت و حجيت به حجت است منظور همان حجت و حجيت به 

ت ا اع تنا ا اع ..معناي اعم استمعناي اعم استنا
1919صص
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آآ داللت عقلي آن است كه عقل از چيزي كه داللت عقلي آن است كه عقل از چيزي كه --1414
نهاديم نام مدلولش كه چيزي به ناميديم داّل را نهاديمآن نام مدلولش كه چيزي به ناميديم داّل را يم آن ه م  ش  و يم ب چيزي   ي ل  يم ن ر  ه م  ش  و يم ب چيزي   ي ل  ن ر 

پي ببرد مانند داللت دود بر آتش پي ببرد مانند داللت دود بر آتش 
2424صص2424
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از1515 ناش ا تالز ط ازاللت ناش ا تالز ط اللت در داللت طبعي ، تالزم و همرامي ناشي از در داللت طبعي ، تالزم و همرامي ناشي از --1515
..طبع آدمي است مانند داللت سرفه بر سينه درد طبع آدمي است مانند داللت سرفه بر سينه درد  ي يع ع

2424صص
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ييداللت وضعي از اين قرار است كه شخص يا داللت وضعي از اين قرار است كه شخص يا --1616
گروهي اقدام به وضع مقررات و ضوابطي     گروهي اقدام به وضع مقررات و ضوابطي     
و ها عالمت سري يك ها آن براساس كه كنند وم ها عالمت سري يك ها آن براساس كه كنند مي كنند كه براساس آن ها يك سري عالمت ها و مي كنند كه براساس آن ها يك سري عالمت ها و م
نشانه ها بر معاني و مفاهيمي داللت مي كنند نشانه ها بر معاني و مفاهيمي داللت مي كنند 

مانند عالئم راهنمايي و رانندگيمانند عالئم راهنمايي و رانندگيگگ
2424صص2424صص
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عمنظور از داللت وضعي لفظي ، وضع لفظ منظور از داللت وضعي لفظي ، وضع لفظ --1717 ي عي ي ي
در مقابل  معنا است كه اهل زبان طي قراردادي در مقابل  معنا است كه اهل زبان طي قراردادي 
نماينده عنوان به خاص لفظ كه كنند نمايندهمقرر عنوان به خاص لفظ كه كنند مقرر كنند كه لفظ خاصي به عنوان نماينده مقرر كنند كه لفظ خاصي به عنوان نماينده مقرر

معنايي شناخته شود كه هر وقت آن لفظ گفته   معنايي شناخته شود كه هر وقت آن لفظ گفته   
.  .  مي شود آن معنا به ذهن متبادر مي شود مي شود آن معنا به ذهن متبادر مي شود ذذ
2525صص2525صص
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عناي1818 اب ب د كه يند گ ا لفظ كل عنايلفظ اب ب د كه يند گ ا لفظ كل لفظ لفظ كلي لفظي را گويند كه رد برابر معنايي لفظ كلي لفظي را گويند كه رد برابر معنايي --1818
وضع شده باشد كه آن معنا مصاديق و افراد وضع شده باشد كه آن معنا مصاديق و افراد 

متعدد داشته باشد مانند لفظ انسان كه مصاديق و متعدد داشته باشد مانند لفظ انسان كه مصاديق و 
دارد شمار بي داردافراد شمار بي ..افراد بي شمار داردافراد بي شمار داردافراد

  2828صص
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برابر--1919 در كه گويند را لفظي جزئي برابرلفظ در كه گويند را لفظي جزئي لفظ بر 1919 ر بر وي   ي ر  ي  بر  جز ر بر وي   ي ر  ي   جز
معنايي وضع شده باشد كه جز يك مصداق ندارد معنايي وضع شده باشد كه جز يك مصداق ندارد 

ان ته انانند ته مانند تهرانمانند تهرانانند
2828صص
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ط ق ط طظ ق ط ظ كلي از نظر منطقي به دو قسم متواطي و كلي از نظر منطقي به دو قسم متواطي و 2020
شود مي تقسيم شودمشكك مي تقسيم ومشكك ي  يم  و  ي  يم   

2828صص  
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ان2121 يك بنح ادش اف ا ت ب ات ت انكل يك بنح ادش اف ا ت ب ات ت كل كلي متواتي بر تمام افرادش بنحو يكسان كلي متواتي بر تمام افرادش بنحو يكسان --2121
داللت دارد مانند انسان و كلي مشكك بر تمام داللت دارد مانند انسان و كلي مشكك بر تمام 
افرادش بنحو يكسان داللت نمي كند مثل نور افرادش بنحو يكسان داللت نمي كند مثل نور 

2828صص2828صص
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با2222 لفظ كه د ش گفته لفظ به ك باشت لفظ كه د ش گفته لفظ به ك شت مشترك به لفظي گفته مي شود كه لفظ با مشترك به لفظي گفته مي شود كه لفظ با --2222
داللت لفظي بر چند معنا داللت دارد و واضع داللت لفظي بر چند معنا داللت دارد و واضع 

لغت ،عمليات وضع را به تعداد معاني انجام داده لغت ،عمليات وضع را به تعداد معاني انجام داده 
عين لفظ مثل عيناست لفظ مثل لفظي((است لفظيمشترك ))مشترك ))مشترك لفظيمشترك لفظي((است مثل لفظ عيناست مثل لفظ عين

2929صص  

www*pnueb*com



مشترك معنوي به لفظي گفته مي شود كه  مشترك معنوي به لفظي گفته مي شود كه    - - 2323
داراي كه معنا يك براي لفظ يك لغت دارايواضع كه معنا يك براي لفظ يك لغت واضع لغت يك لفظ براي يك معنا كه داراي واضع لغت يك لفظ براي يك معنا كه داراي واضع

مصاديق متعدد است قرار داده باشد مثل لفظ مصاديق متعدد است قرار داده باشد مثل لفظ 
حيوان كه معناي آن كلي و داراي مصاديق متعدد حيوان كه معناي آن كلي و داراي مصاديق متعدد آآ

....استاست
2929صص  
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منقول به لفظي گفته مي شود كه ابتدا براي منقول به لفظي گفته مي شود كه ابتدا براي   - - 2424
بت نا از پ شده ضع عنا بتيك نا از پ شده ضع عنا يك معنا وضع شده و سپس از روي مناسبتي يك معنا وضع شده و سپس از روي مناسبتي يك

معلوم رد معناي دومي بكار گرفته شود و بدليل معلوم رد معناي دومي بكار گرفته شود و بدليل 
استعمال زياد در معني دوم ، معني اول فراموش استعمال زياد در معني دوم ، معني اول فراموش 

صالة لفظ مانند صالةشود لفظ مانند شود مانند لفظ صالةشود مانند لفظ صالةشود
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است––2525 تدريج و تعين وضع منقول استدر تدريج و تعين وضع منقول در در منقول وضع تعيني و تدريجي است در منقول وضع تعيني و تدريجي است ––2525
..ولي در مشترك دفع و به اصطالح تعييني است ولي در مشترك دفع و به اصطالح تعييني است 

3030صص
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ه2626 شت ا نا لفظ فت هكا شت ا نا لفظ فت كا بكار رفتن لفظ در دو معنا يا بيشتر به بكار رفتن لفظ در دو معنا يا بيشتر به --2626
يصورت مشترك بدون هيچ گونه مناسبتي است صورت مشترك بدون هيچ گونه مناسبتي است  يچ چ

..ولي در منقول اين تقدم بخوبي معلوم است ولي در منقول اين تقدم بخوبي معلوم است 
3030صص3030صص
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در مشترك نمي توان تقدمي براي وضع لفظ در مشترك نمي توان تقدمي براي وضع لفظ   - - 2727
ال ك ض ف نا ن ا از الك ك ض ف نا ن ا از در يكي از دو يا چند معنا فرض كرد در حالي در در يكي از دو يا چند معنا فرض كرد در حالي در ك
..منقول اين تقدم بخوبي معلوم استمنقول اين تقدم بخوبي معلوم است وم وبي ب م ين ومو وبي ب م ين و

3030صص
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به2828 نياز عان از يك تعيين ا ب ك شت بهد نياز عان از يك تعيين ا ب ك شت د در مشترك براي تعيين يكي از معاني نياز به در مشترك براي تعيين يكي از معاني نياز به --2828
قرينه مي باشد ولي در منقول كاربرد لفظ در قرينه مي باشد ولي در منقول كاربرد لفظ در 

..معناي دوم نيازي به قرينه ندارد معناي دوم نيازي به قرينه ندارد 
3030صص3030صص
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معناي حقيقي هر لفظ در هر زبان همان معناي حقيقي هر لفظ در هر زبان همان   - - 2929
ضع آن ا ا لفظ اضع كه ت ا ضعنا آن ا ا لفظ اضع كه ت ا معنايي است كه واضع لفظ را براي آن وضع معنايي است كه واضع لفظ را براي آن وضع نا

كرده است كه به آن معنا ،معناي موضوع له هم كرده است كه به آن معنا ،معناي موضوع له هم 
..گفته مي شودگفته مي شود

3131صص3131صص
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گفته--3030 معنايي آن به لفظ مجازي گفتهمعناي معنايي آن به لفظ مجازي معناي يي 3030 ن   زي  ب  ج يي ي  ن   زي  ب  ج ي 
مي شود كه آن لفظ براي آن معنا وضع نشده مي شود كه آن لفظ براي آن معنا وضع نشده   

نا غ د لفظ ال ت ا گ د ت ه نااشد غ د لفظ ال ت ا گ د ت ه باشد به تعبير ديگر استعمال لفظ در غير معناي باشد به تعبير ديگر استعمال لفظ در غير معناي اشد
..موضوع له آن ، مجاز استموضوع له آن ، مجاز است
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نشانه هاي باز شنناختن حقيقت از مجاز نشانه هاي باز شنناختن حقيقت از مجاز --3131
باشد مي اطراد و سلب صحت عدم ، باشد،تبادر مي اطراد و سلب صحت عدم ، ..،تبادر ي ب ر  ب و  م   ر   ي بب ر  ب و  م   ر   ..ب

3232صص
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عنا3232 لفظ از اهي بخ كه قع عناد لفظ از اهي بخ كه قع د در موقعي كه بخواهيم از لفظي معناي در موقعي كه بخواهيم از لفظي معناي --3232
مجازي را اراده كنيم نياز به قرينه مي باشد مجازي را اراده كنيم نياز به قرينه مي باشد 

قرينه اي كه ذهن را از معناي حقيقي به معناي قرينه اي كه ذهن را از معناي حقيقي به معناي 
گويند صارفه قرينه گرداند مي بر گويندمجازي صارفه قرينه گرداند مي بر ..مجازي بر مي گرداند قرينه صارفه گويندمجازي بر مي گرداند قرينه صارفه گويندمجازي

3434صص
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قرينه اي كه در كنار لفظ مشترك قرار قرينه اي كه در كنار لفظ مشترك قرار   - - 3333
ا نا ك نا ن ا از اگ نا ك نا ن ا از مي گيرد و از ميان چند معنا يك معنا را معين مي گيرد و از ميان چند معنا يك معنا را معين گ
..مي كند ،قرينه معينه مي گويند مي كند ،قرينه معينه مي گويند  وي ي ي ري ويي ي ي ري ي

3434صص
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قرينه در تقسيم ديگر صرفنظر از معينه يا قرينه در تقسيم ديگر صرفنظر از معينه يا - - 3434
تق ه قال ه ال نه ق ه آن دن فه تقا ه قال ه ال نه ق ه آن دن فه صارفه بودن آن به قرينه حاليه و مقاليه تقسيم صارفه بودن آن به قرينه حاليه و مقاليه تقسيم ا

..مي شود مي شود 
    3535صص
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اگر قرينه در قالب الفاظي در ضمن گفتار اگر قرينه در قالب الفاظي در ضمن گفتار - - 3535
اطالق مقاليه يا گفتاري قرينه آن به بيايد اطالقگوينده مقاليه يا گفتاري قرينه آن به بيايد گوينده بيايد به آن قرينه گفتاري يا مقاليه اطالق گوينده بيايد به آن قرينه گفتاري يا مقاليه اطالق گوينده

..مي شود مي شود 
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گاهي وضعيت و حال گفتار چنان است كه گاهي وضعيت و حال گفتار چنان است كه - - 3636
نيازي به استخدام قرينه لفظي نسبت وشنونده  نيازي به استخدام قرينه لفظي نسبت وشنونده  
ومجاز حقيقت يا مشترك معاني از يكي بخود ومجازخود حقيقت يا مشترك معاني از يكي بخود خود بخود يكي از معاني مشترك يا حقيقت ومجاز خود بخود يكي از معاني مشترك يا حقيقت ومجاز خود

..را در مي يابد كه به آن قرينه حاليه گويند را در مي يابد كه به آن قرينه حاليه گويند 
3535صص3535
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ترادف عكس حالت اشتراك است كه در آن ترادف عكس حالت اشتراك است كه در آن - - 3737
ثل ن گ ا ق نا ك ا لفظ ثلن ن گ ا ق نا ك ا لفظ چند لفظ در برابر يك معنا قرار مي گيرند مثل چند لفظ در برابر يك معنا قرار مي گيرند مثل ن
الفاظ  ده، قريه ، روستا كه همه بر يك معنا الفاظ  ده، قريه ، روستا كه همه بر يك معنا 

..داللت دارند داللت دارند 
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واضع3838 كه باشد چنان وضع عمليات واضعهرگاه كه باشد چنان وضع عمليات هرگاه هرگاه عمليات وضع چنان باشد كه واضع هرگاه عمليات وضع چنان باشد كه واضع --3838
لفظي را رد نظر گرفته مستقيما در برابر آن لفظي را رد نظر گرفته مستقيما در برابر آن 

لفظي وضع كند كه همين لفظ بر آن معنا داللت لفظي وضع كند كه همين لفظ بر آن معنا داللت آآ
گويند شخصي وضع آن به باشد گويندداشته شخصي وضع آن به باشد ..داشته وي ي  ع  ن و وي ب ب  ي  ع  ن و .. ب ب 

3636صص
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عهرگاه واضع به جاي عمليات وضع لفظ ، هرگاه واضع به جاي عمليات وضع لفظ ، --3939 ي عع ي ع
ساختار و هياتي در مقابل يك معنا قراردهد به آن ساختار و هياتي در مقابل يك معنا قراردهد به آن 
به را طلب معناي مثال شود م گفته نوع بهوضع را طلب معناي مثال شود م گفته نوع وضع نوعي گفته مي شود مثال معناي طلب را به وضع نوعي گفته مي شود مثال معناي طلب را به وضع

طور كلي در نظر گرفته و د رمقابل آن ساختار طور كلي در نظر گرفته و د رمقابل آن ساختار   
..فعل امر را وضع مي كندفعل امر را وضع مي كندفف

3737صص3737صص
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برابر--4040 در را لفظي صريحا واضع گاه برابرهر در را لفظي صريحا واضع گاه هر هر گاه واضع صريحا لفظي را در برابر هر گاه واضع صريحا لفظي را در برابر --4040
معنايي قرار دهد بطوري كه وقتي آن لفظ گفته معنايي قرار دهد بطوري كه وقتي آن لفظ گفته 
ن ت ض آ ه كن الل نا ا نش ت ض آ ه كن الل نا ا شود بر همان معنا داللت كند به آن وضع تعييني شود بر همان معنا داللت كند به آن وضع تعييني ش

..گويندگويند ويوي
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ث ثگ گ هرگاه كثرت استعمال خود بخود سبب داللت هرگاه كثرت استعمال خود بخود سبب داللت --4141
آن به كسي اينكه بدون گردد معنايي بر آنلفظ به كسي اينكه بدون گردد معنايي بر ن لفظ ي ب  ي  ون  ر ب يي  ن  بر  ي ب  ي  ون  ر ب يي   بر 
..تصريح كند به آن وضع تعيّني گفته مي شود تصريح كند به آن وضع تعيّني گفته مي شود 

3838صص3838
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ا4242 ز الة ثل ش الفاظ اگا ز الة ثل ش الفاظ گا هرگاه الفاظ شرعي مثل صالة در زمان هرگاه الفاظ شرعي مثل صالة در زمان --4242
ععشارع به مرز حقيقت رسيده باشند ، حقيقت شارع به مرز حقيقت رسيده باشند ، حقيقت 

..شرعيه تحقق يافته است شرعيه تحقق يافته است 
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هرگاه الفاظ شرعي مثل صالة در زمان هرگاه الفاظ شرعي مثل صالة در زمان - - 4343
ش ا ا ز لكه نش ق ق ششا ا ا ز لكه نش ق ق شارع حقيقت نشده بلكه در زمان پيروان شرع شارع حقيقت نشده بلكه در زمان پيروان شرع شا

ييعني متشرعين در معاني نوين خود حقيقت شده يعني متشرعين در معاني نوين خود حقيقت شده  و وين ي ر ين ر ي يي و وين ي ر ين ر ي ي
..باشد حقيقت متشرعه تحقق يافته استباشد حقيقت متشرعه تحقق يافته است

4141صص4141صص
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ثمره نزاع حقيقت شرعيه و متشرعه در ثمره نزاع حقيقت شرعيه و متشرعه در   - - 4444
يد بگ ع شا ينه ق ن بد قت كه ت يدآن بگ ع شا ينه ق ن بد قت كه ت اذااذاآن اذا اذا « « آنست كه وقتي بدون قرينه شارع بگويدآنست كه وقتي بدون قرينه شارع بگويد

در صورت اعتقاد به در صورت اعتقاد به » » رايتم المعالل خصلوا رايتم المعالل خصلوا 
حقيقت شرعيه نماز ميگزاريم و در صورت حقيقت شرعيه نماز ميگزاريم و در صورت 
دانيم نمي را تكليف متشرعه حقيقت به دانيماعتقاد نمي را تكليف متشرعه حقيقت به اعتقاد به حقيقت متشرعه تكليف را نمي دانيم اعتقاد به حقيقت متشرعه تكليف را نمي دانيم اعتقاد

..مگر اينكه قرينه وجود داشته باشد مگر اينكه قرينه وجود داشته باشد 
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توان--4545 مي سلب صحت عدم و تبادر حكم توانبه مي سلب صحت عدم و تبادر حكم به ن 4545 و ي  ب  م   ر و  ب م  ن ب  و ي  ب  م   ر و  ب م  ب 
گفت كه الفاظ شرعي براي معنايي اعم از صحيح گفت كه الفاظ شرعي براي معنايي اعم از صحيح 

اند شده ضع اندناق شده ضع ..و ناقص وضع شده اندو ناقص وضع شده اندناق
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كه––4646 آنست اعم و صحيح بحث در نزاع كهثمره آنست اعم و صحيح بحث در نزاع ثمره ثمره نزاع در بحث صحيح و اعم آنست كه ثمره نزاع در بحث صحيح و اعم آنست كه ––4646
اعمي براي نفي قيد مشكوك كه مي تواند به اعمي براي نفي قيد مشكوك كه مي تواند به 

اصالةاالطالق رجوع كند ولي صحيحي نمي تواند اصالةاالطالق رجوع كند ولي صحيحي نمي تواند ةة
كند كندچنين ..چنين ين  ين چ ..چ
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ا4747 زي ت ا ضع داللت تص اداللت زي ت ا ضع داللت تص داللت داللت تصوري داللتي وضعي است زيرا داللت تصوري داللتي وضعي است زيرا --4747
ناشي از رابطه وضع كلمات براي معاني است ناشي از رابطه وضع كلمات براي معاني است 
ولي داللت ولي داللت تصديقي ناشي از حال ولي داللت ولي داللت تصديقي ناشي از حال 
عقلي داللت را ن آ توان مي و است عقليگوينده داللت را ن آ توان مي و است گوينده است و مي توان آ ن را داللت عقلي گوينده است و مي توان آ ن را داللت عقلي گوينده

..دانست دانست 
4646صص4646
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معنايي--4848 هر اصولي اصطالح در معناييمشتق هر اصولي اصطالح در مشتق مشتق در اصطالح اصولي هر معنايي مشتق در اصطالح اصولي هر معنايي --4848
راگويند كه قابل حمل بر ذاتي باشد مانند كلمه راگويند كه قابل حمل بر ذاتي باشد مانند كلمه 

ا ل ل قا ا اف كه اظال ل ل قا ا اف كه ..ظالم كه بر افرادي قابل حمل است ظالم كه بر افرادي قابل حمل است ظال
صص4848صص
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ضع4949 ا ا ب شتق كه عتقدند ه ضعاشاع ا ا ب شتق كه عتقدند ه اشاع اشاعره معتقدند كه مشتق بر اساس وضع اشاعره معتقدند كه مشتق بر اساس وضع --4949
حقيقت است براي متلبس به مبدا و در زمان حقيقت است براي متلبس به مبدا و در زمان 

گذشته و حال گذشته و حال 
5252صص5252صص
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معتزله معتقدند كه لفظ مشتق براي زمان معتزله معتقدند كه لفظ مشتق براي زمان - - 5050
رود بكار گذشته براي جا هر و است حقيقت رودحال بكار گذشته براي جا هر و است حقيقت حال حقيقت است و هر جا براي گذشته بكار رود حال حقيقت است و هر جا براي گذشته بكار رود حال

..استعمال مجازي استاستعمال مجازي است
5252صص5252

www*pnueb*com



اصوليان پيشين شيعه معتقدند كه لفظ مشتق اصوليان پيشين شيعه معتقدند كه لفظ مشتق   - - 5151
گذشته زمان در مبدا به متلبس براي است گذشتهحقيقت زمان در مبدا به متلبس براي است حقيقت است براي متلبس به مبدا در زمان گذشته حقيقت است براي متلبس به مبدا در زمان گذشته حقيقت
و حال ولي متاخرين آن ها اعتقاد دارند كه فقط و حال ولي متاخرين آن ها اعتقاد دارند كه فقط 

اشن ق ق ال ا ز اشنا ق ق ال ا ز ..براي زمان حال حقيقت مي باشند براي زمان حال حقيقت مي باشند ا
صص5252صص
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استعمال--5252 گويند مي اينكه بر متاخرين استعمالدليل گويند مي اينكه بر متاخرين دليل دليل متاخرين بر اينكه مي گويند استعمال دليل متاخرين بر اينكه مي گويند استعمال --5252
مشتق فقط در زمان حال حقيقت بوده و براي مشتق فقط در زمان حال حقيقت بوده و براي 
ل ا ت اش از گذشته ا لز ا ت اش از گذشته ا زمان گذشته مجاز مي باشد، تبادر و صحت سلب زمان گذشته مجاز مي باشد، تبادر و صحت سلب ز

..استاست
  5252صص
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آ آط ط مطلق در لغت به معناي رها شده ،آزاد و مطلق در لغت به معناي رها شده ،آزاد و --5353
جنس در كه آنست اصطالح در و بند و قيد جنسبي در كه آنست اصطالح در و بند و قيد س بي ر ج ح    ر  ي و ب و  س بي  ر ج ح    ر  ي و ب و  بي 

خود رها و آزاد باشد و شامل تمام افراد باشد ، خود رها و آزاد باشد و شامل تمام افراد باشد ، 
د ة ق دثل ة ق ةثل ق ةاعتق ق اعتق »»اعتق رقبةاعتق رقبة««مثل رقبة درمثل رقبة در
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گ گف ف پيشينيان معتقد بودند كه شمول و فراگيري پيشينيان معتقد بودند كه شمول و فراگيري --5454
نبوده جدا معنا ماهيت از دارد وجود مطلق در نبودهكه جدا معنا ماهيت از دارد وجود مطلق در بو كه ي  ج  ز  ر  ق وجو  ر  بو   ي  ج  ز  ر  ق وجو  ر   
و موضوع له لفظ مطلق همان معناي شامل و و موضوع له لفظ مطلق همان معناي شامل و 

نا ت اه نه ت ا اگ ناف ت اه نه ت ا اگ ..فراگير است نه ماهيت معنا فراگير است نه ماهيت معنا ف
5656صص
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لفظ--5555 كه آنست مازندراني العلماء سلطان لفظنظر كه آنست مازندراني العلماء سلطان نظر ي    5555 ر ز ن   ي    ر  ر ز ن   ر 
مطلق هيچگونه داللتي بر شمول و فراگير بر مطلق هيچگونه داللتي بر شمول و فراگير بر 
داللت نا ت اه فقط د ندا د خ اد اف ه داللته نا ت اه فقط د ندا د خ اد اف ه همه افراد خود ندارد و فقط بر ماهيت معنا داللت همه افراد خود ندارد و فقط بر ماهيت معنا داللت ه
..دارد ، اصوليان پس از او اين نظر را برگزيدند دارد ، اصوليان پس از او اين نظر را برگزيدند 

  5656صص
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در--5656 لفظ استعمال متاخرين نظر اساس دربر لفظ استعمال متاخرين نظر اساس بر ر 5656 ل   رين  ر  س  ر بر  ل   رين  ر  س  بر 
مقابل ماهيت معنا حقيقت بوده و اراده هر گونه مقابل ماهيت معنا حقيقت بوده و اراده هر گونه 

گ از قت ق از ج خ د تق ا گاطالق از قت ق از ج خ د تق ا اطالق يا تقييد خروج از حقيقت و مجاز گويي اطالق يا تقييد خروج از حقيقت و مجاز گويي اطالق
است و اراده معناي مطلق بي نياز از قرينه است و اراده معناي مطلق بي نياز از قرينه 

..نيستنيست
5757صص5757صص
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گفتا5757 ال اق از ا ت ا ت ك نه گفتاق ال اق از ا ت ا ت ك نه ق قرينه حكمت استمدادي از سياق و حال گفتار قرينه حكمت استمدادي از سياق و حال گفتار --5757
يگوينده است براي اثبات اينكه وي از گفتن لفظ گوينده است براي اثبات اينكه وي از گفتن لفظ  يي ي
معناي مطلق را اراده كرده و هيچ قيدي در نظر معناي مطلق را اراده كرده و هيچ قيدي در نظر 

است نبوده استاو نبوده ..او نبوده استاو نبوده استاو
5858صص
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در--5858 يعني هستند نسبي اموري تقييد و دراطالق يعني هستند نسبي اموري تقييد و اطالق اطالق و تقييد اموري نسبي هستند يعني در اطالق و تقييد اموري نسبي هستند يعني در --5858
عين اينكه يك لفظ مي تواند نسبت به چيزي مقيد عين اينكه يك لفظ مي تواند نسبت به چيزي مقيد 
ز ه ن ا ك ال ا زاش ه ن ا ك ال ا باشد در همان حال ممكن است نسبت به چيز باشد در همان حال ممكن است نسبت به چيز اش

..ديگري مطلق باشدديگري مطلق باشد ب ق ري بي ق ري ي
5959صص
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بر5959 انطباق قابل افراد تمام كه است لفظ برعام انطباق قابل افراد تمام كه است لفظ عام عام لفظي است كه تمام افراد قابل انطباق بر عام لفظي است كه تمام افراد قابل انطباق بر --5959
خود را در بر مي گيرد و خاص بخشي از زير خود را در بر مي گيرد و خاص بخشي از زير 

..مجموعه يك معناي عام استمجموعه يك معناي عام است
6060صص6060صص
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آن--6060 در كه است عمومي ، استغراقي آنعموم در كه است عمومي ، استغراقي عموم عموم استغراقي ، عمومي است كه در آن عموم استغراقي ، عمومي است كه در آن --6060
حكم شامل تك تك افراد عام شود يعني هر يك نفر حكم شامل تك تك افراد عام شود يعني هر يك نفر 
ا انش ه انن ك ا اش اض انش ه انن ك ا اش موضوعي باشد براي حكم مانند همه دانشجويان موضوعي باشد براي حكم مانند همه دانشجويان ض

..بايد شهريه بدهندبايد شهريه بدهند ب هري ي بب هري ي ب
  6161صص
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يدر عموم مجموعي حكم براي يك مجموعه در عموم مجموعي حكم براي يك مجموعه --6161 م ي يم م ي م
به لحاظ مجموعه بودنش ثابت مي شود مثل در به لحاظ مجموعه بودنش ثابت مي شود مثل در 
ايمان اينصورت در كه ائمه به ايمان وجوب ايمانحكم اينصورت در كه ائمه به ايمان وجوب حكم وجوب ايمان به ائمه كه در اينصورت ايمان حكم وجوب ايمان به ائمه كه در اينصورت ايمان حكم
به مجموعه آنان به عنوان يك مجموعه مورد به مجموعه آنان به عنوان يك مجموعه مورد 

..نظر استنظر است
6161صص6161صص

www*pnueb*com



عموم بدلي به گونه اي است كه حكم در آن عموم بدلي به گونه اي است كه حكم در آن   - - 6262
ه ا ل گ ل ت ا اف كل هه ا ل گ ل ت ا اف كل به كل افراد تعلق مي گيرد و لي در ميان همه به كل افراد تعلق مي گيرد و لي در ميان همه ه
يفقط يك نفر يا يك گروه مورد نظر است ولي فقط يك نفر يا يك گروه مورد نظر است ولي  و ر ور رو ي ي ر يي و ر ور رو ي ي ر ي

مشخص نيست بلكه بصورت علي البدل مشمول مشخص نيست بلكه بصورت علي البدل مشمول 
شود م شودحكم م ..حكم مي شودحكم مي شودحكم

6161صص
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از6363 عناي كه ت ا آن تخصص ج ازخ عناي كه ت ا آن تخصص ج خ خروج تخصصي آن است كه معنايي از خروج تخصصي آن است كه معنايي از --6363
حيطه داللت لفظي خود بخود بيرون باشد بدون حيطه داللت لفظي خود بخود بيرون باشد بدون 
آنكه براي بيرون كردن آن اقدامي صورت گرفته آنكه براي بيرون كردن آن اقدامي صورت گرفته 

..باشدباشدباشدباشد
6262صص
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از6464 تعداد دن ك ن بي تخصيص ج ازخ تعداد دن ك ن بي تخصيص ج خ خروج تخصيص بيرون كردن تعدادي از خروج تخصيص بيرون كردن تعدادي از --6464
افراد عام از دايره شمول و عموميت حكم است افراد عام از دايره شمول و عموميت حكم است 

..بوسيله مخصص بوسيله مخصص 
6262صص6262صص
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مخصص متصل مخصص متصل ))11مخصص بر دو قسم است مخصص بر دو قسم است - - 6565
آيد عا بدنبال فاصله بال آيدكه عا بدنبال فاصله بال خصصخصص))22كه مخصص مخصص ))22كه بال فاصله بدنبال عام مي آيدكه بال فاصله بدنبال عام مي آيد

منفصل كه در كالمي غير از كالمي كه عام در آن منفصل كه در كالمي غير از كالمي كه عام در آن 
..آمده ، بيايد آمده ، بيايد 

6363صص6363صص
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چيزي6666 ، بردن بين از معن به لغت در چيزيفسخ ، بردن بين از معن به لغت در فسخ فسخ در لغت به معني از بين بردن ، چيزي فسخ در لغت به معني از بين بردن ، چيزي --6666
را محو كردن و در اصطالح آن است كه دليلي را محو كردن و در اصطالح آن است كه دليلي 

پس از دليل ديگر بيايد و حكمي را كه توسط دليل پس از دليل ديگر بيايد و حكمي را كه توسط دليل گگ
ببرد بين از شده ثابت ببردپيشين بين از شده ثابت ..پيشين ز بين ببر ب   ين  ز بين ببرپي ب   ين  ..پي
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در--6767 تاكيد براي كه است مطلقي همان درعام تاكيد براي كه است مطلقي همان عام ر 6767 ي  ي  ي   بر ن  ر م  ي  ي  ي   بر ن  م 
شمول و فراگيري آن بر همه افراد برسد آن شمول و فراگيري آن بر همه افراد برسد آن 

اشد شده د ا ع ات اشداد شده د ا ع ات ..ادوات عموم وارد شده باشد ادوات عموم وارد شده باشد اد
  6969صص
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كه6868 ت ا فا له از كهل ت ا فا له از ل مجمل ومبين از جمله مفاهيمي است كه مجمل ومبين از جمله مفاهيمي است كه --6868
اختصاص به الفاظ ندارد بلكه در اصول فقه اختصاص به الفاظ ندارد بلكه در اصول فقه 
كارها و افعال نيز گاه متصف به اين صفتكارها و افعال نيز گاه متصف به اين صفت

شوند شوندم ..مي شوندمي شوند  م
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اجمال در فعل و قول به سه قسم تقسيم اجمال در فعل و قول به سه قسم تقسيم - - 6969
شود شودم مجمل))11م مجرد مجمللفظ مجرد مجمل))22لفظ مجملفعل فعل فعل مجمل فعل مجمل ))22لفظ مجرد مجمللفظ مجرد مجمل))11مي شودمي شود

اجمال در لفظ مركب يا اجمال در جمالت اجمال در لفظ مركب يا اجمال در جمالت ))33
7171صص
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جمالت7070 در اجمال يا مركب لفظ در جمالتاجمال در اجمال يا مركب لفظ در اجمال اجمال در لفظ مركب يا اجمال در جمالت اجمال در لفظ مركب يا اجمال در جمالت --7070
ناشي از اموري است كه اهم آنها عبارتند از ناشي از اموري است كه اهم آنها عبارتند از 

ترديد در مرجع ترديد در مرجع ))22ترديد در مرجع موصول ترديد در مرجع موصول ))11
كالم))33ضميرضمير از قسمي بر كالمتكيه از قسمي بر تكيه م ))33يرير ز  ي  م ي بر  ز  ي  ي بر 

  7272صص
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ياصالةالحقيقه هنگامي بكار مي آيد كه لفظي اصالةالحقيقه هنگامي بكار مي آيد كه لفظي --7171 ي يي ي ي
استعمال شود و شنونده ترديد دارد كه معناي استعمال شود و شنونده ترديد دارد كه معناي 
نيز اي قرينه و مجازي يا است نظر مورد نيزحقيق اي قرينه و مجازي يا است نظر مورد حقيقي مورد نظر است يا مجازي و قرينه اي نيز حقيقي مورد نظر است يا مجازي و قرينه اي نيز حقيق
وجود ندارد كه در اينصورت اصالةالحقيقه نياز وجود ندارد كه در اينصورت اصالةالحقيقه نياز 

..مي باشدمي باشد
7777صص7777صص
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اصالةالعموم در مواردي بكار مي آيد كه لفظ اصالةالعموم در مواردي بكار مي آيد كه لفظ - - 7272
ز ن خ ال ت ا ل فته كا زا ن خ ال ت ا ل فته كا عامي بكار رفته ولي احتمال وجود مخصص نيز عامي بكار رفته ولي احتمال وجود مخصص نيز ا

..وجود دارد ليكن مخصص را پيدا نكرده ايم وجود دارد ليكن مخصص را پيدا نكرده ايم  يم ر پي ر ص ن ي ر يموجو ر پي ر ص ن ي ر وجو
  7878صص

www*pnueb*com



لفظ--7373 كه رود مي بكار جايي در االطالق لفظاصالة كه رود مي بكار جايي در االطالق اصالة ي رو   7373 ر  يي ب ر ج ق  ي رو     ر  يي ب ر ج ق   
مطلقي بكار رفته باشد ولي شنونده احتمال دهد مطلقي بكار رفته باشد ولي شنونده احتمال دهد 

هنگا تا ت ا ده نده گ نظ د د ق هنگاكه تا ت ا ده نده گ نظ د د ق كه قيودي در نظر گوينده بوده است تا هنگامي كه قيودي در نظر گوينده بوده است تا هنگامي كه
كه وجود قيدي محرز نشده باشد لفظ بر معناي كه وجود قيدي محرز نشده باشد لفظ بر معناي 

..مطلق حمل مي شود مطلق حمل مي شود 
7878صص7878صص
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كه--7474 رود مي بكار جايي در كهاصالةالظهور رود مي بكار جايي در اصالةالظهور اصالةالظهور در جايي بكار مي رود كه اصالةالظهور در جايي بكار مي رود كه --7474
لفظي بكار رود كه گرچه احتمال خالف در آن لفظي بكار رود كه گرچه احتمال خالف در آن 
نش اف آ ال ا نه ق تا ك ل نشاش اف آ ال ا نه ق تا ك ل باشد وليكن تا قرينه اي دال بر آن يافت نشود باشد وليكن تا قرينه اي دال بر آن يافت نشود اش

برنبايد به اين احتمال توجهي كرد و بايد لفظ را بر نبايد به اين احتمال توجهي كرد و بايد لفظ را بر  ر ي ب و ر وجهي ين ب ي برب ر ي ب و ر وجهي ين ب ي ب
..معناي ظاهر حمل كرد معناي ظاهر حمل كرد 

7979صص7979صص
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و7575 سيره ، لفظيه اصول حجيت اصل وموطن سيره ، لفظيه اصول حجيت اصل موطن موطن اصلي حجيت اصول لفظيه ، سيره و موطن اصلي حجيت اصول لفظيه ، سيره و --7575
..بناي عقالء مي باشدبناي عقالء مي باشد

8080صص
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در زبان عرب امر بوسيله ساختارهاي در زبان عرب امر بوسيله ساختارهاي - - 7676
متعددي صورت مي گيرد كه اهم آن ها عبارتند متعددي صورت مي گيرد كه اهم آن ها عبارتند 

صيغه))11ازاز به صيغهامر به ماده))22امر به مادهامر به هاي))33امر هايجمله جمله جمله هاي جمله هاي ))33امر به مادهامر به ماده))22امر به صيغه امر به صيغه ))11ازاز
گونه هاي ديگر امر مثل گونه هاي ديگر امر مثل ))44خبري در معناي امر خبري در معناي امر 

ا نا ل ف اا نا ل ف اسم فعل در معناي امراسم فعل در معناي امرا
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امر در قرآن در معاني ، وجوب، استحباب ، امر در قرآن در معاني ، وجوب، استحباب ، - - 7777
اباحه ، تهديد ، ارشاد ، امتنان ، تسخير ، اكرام اباحه ، تهديد ، ارشاد ، امتنان ، تسخير ، اكرام 
و دعا ، كردن مسخره همراه اهانت وواحترام، دعا ، كردن مسخره همراه اهانت ن   و واحترام، ر ر  ر  م   ر ن   و و ر ر  ر  م   ر و

خواهش ،كوچك شمردن مشخص مامور ، تعجيز خواهش ،كوچك شمردن مشخص مامور ، تعجيز 
ت ا فته تكا ا فته ..بكار رفته استبكار رفته استكا

8585صص
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افعل7878 صيغه كه ت ا عتقد عال افعلصاح صيغه كه ت ا عتقد عال صاح صاحب معالم معتقد است كه صيغه افعل و صاحب معالم معتقد است كه صيغه افعل و --7878
امثال آن از نظر لغوي فقط در معناي وجوب امثال آن از نظر لغوي فقط در معناي وجوب 

حقيقت است و اين نظر را راي جمهور اصوليان حقيقت است و اين نظر را راي جمهور اصوليان 
داند داندمي ..مي داندمي داندمي
8787صص
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يمحقق و عالمه حلي معتقدند كه امر به محقق و عالمه حلي معتقدند كه امر به --7979 يق ق
خودي خود نه بر فور داللت مي كند نه بر تراخي خودي خود نه بر فور داللت مي كند نه بر تراخي 
راي قويترين ا ر نظر اين نيز معالم صاحب راي، قويترين ا ر نظر اين نيز معالم صاحب ، صاحب معالم نيز اين نظر ر ا قويترين راي  ، صاحب معالم نيز اين نظر ر ا قويترين راي  ،

ميداند و داللت بر فور يا تراخي را بايد از سياق ميداند و داللت بر فور يا تراخي را بايد از سياق 
..كالم فهميدكالم فهميدفف
8989صص8989صص
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كاري كه با انجام فعل مامور به منافات دارد كاري كه با انجام فعل مامور به منافات دارد - - 8080
، ضد ناميده شده است ،اصوليان ضد را به دو ، ضد ناميده شده است ،اصوليان ضد را به دو 

اند كرده تقسيم خاص ضد و عام ضد اندقسم كرده تقسيم خاص ضد و عام ضد ر  ..قسم يم  ص  م و   ر  م   يم  ص  م و   ..م  
9090صص
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آن8181 ندادن انجام ، امر هر عام ضد از آنمنظور ندادن انجام ، امر هر عام ضد از منظور منظور از ضد عام هر امر ، انجام ندادن آن منظور از ضد عام هر امر ، انجام ندادن آن --8181
..است مثال ضد عام صالة ،الصالة استاست مثال ضد عام صالة ،الصالة است

9090صص
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است8282 اي ويژه كار هر خاص ضد از استمنظور اي ويژه كار هر خاص ضد از منظور منظور از ضد خاص هر كار ويژه اي است منظور از ضد خاص هر كار ويژه اي است --8282
كه مثال با خواندن نماز عمال تعارض دارد مانند كه مثال با خواندن نماز عمال تعارض دارد مانند 

..راه رفتن ، خوردنراه رفتن ، خوردنفف
9090صص9090صص
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براي--8383 حصولش كه است آن وجوب برايمقدمه حصولش كه است آن وجوب مقدمه مقدمه وجوب آن است كه حصولش براي مقدمه وجوب آن است كه حصولش براي --8383
واجب شدن فعل واجب الزم است مثل استطاعت واجب شدن فعل واجب الزم است مثل استطاعت 

اش ه ق كه اشال ه ق كه ..مالي كه مقدمه وجوب حج مي باشد مالي كه مقدمه وجوب حج مي باشد ال
صص9191صص
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ش8484 ا از كه ت آن ا ه شق ا از كه ت آن ا ه ق مقدمه واجب آنست كه پس از واجب شدن ، مقدمه واجب آنست كه پس از واجب شدن ، --8484
مبراي انجام فعل آن مقدمه الزم است مثل انجام براي انجام فعل آن مقدمه الزم است مثل انجام  م م مي م م ي

مقدمات سفر براي حجمقدمات سفر براي حج
9191صص9191صص
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ا8585 ال آ كه ت ا ا ل اا ال آ كه ت ا ا ل ا امر مولوي امري است كه در آن موال با امر مولوي امري است كه در آن موال با --8585
ياستفاده از حق واليت خود مستقيما انجام كاري استفاده از حق واليت خود مستقيما انجام كاري  م يق م ق

..را از بنده مي خواهد را از بنده مي خواهد 
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فعل--8686 به مستقيما معنا يك در ارشادي فعلامر به مستقيما معنا يك در ارشادي امر ل 8686 ي ب  ر ي   ي  ر ل ر  ي ب  ر ي   ي  ر ر 
تعلق نمي گيرد بلكه امر به تبعيت از يك سري تعلق نمي گيرد بلكه امر به تبعيت از يك سري 

ت ا گ د اه ن ا تا ا گ د اه ن ا ..اوامر و نواهي ديگر استاوامر و نواهي ديگر استا
9292صص
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به--8787 نهي ، صورت سه به امر مانند بهنهي نهي ، صورت سه به امر مانند نهي نهي مانند امر به سه صورت ، نهي به نهي مانند امر به سه صورت ، نهي به --8787
صيغه ، نهي به ماده ، نهي با جمالت خبري صيغه ، نهي به ماده ، نهي با جمالت خبري 

گ ط گنف ط ..منفي مطرح مي گرددمنفي مطرح مي گرددنف
صص9393صص
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از گفتار صاحب معالم چنين بر مي آيد كه تا از گفتار صاحب معالم چنين بر مي آيد كه تا - - 8888
ك ه ه ازده ن ق ل ل ا ن ان كز ه ه ازده ن ق ل ل ا ن ان زمان وي يعني اوليل قرن يازدهم هجري هيچيك زمان وي يعني اوليل قرن يازدهم هجري هيچيك ز
از اصوليان شيعه اجتماع امر و نهي را ممكن از اصوليان شيعه اجتماع امر و نهي را ممكن 

..نمي دانسته اند نمي دانسته اند 
9898صص9898صص
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اند--8989 گفته متاخرين از اندبعضي گفته متاخرين از و::بعضي امر واجتماع امر اجتماع رين  8989 ز  ي  رين  ب ز  ي  ر و ::ب ع  ر و ج ع  ج
نهي وقتي محل نزاع است كه مكلف در فراخنا و نهي وقتي محل نزاع است كه مكلف در فراخنا و 
د ن ه ا ل ف ا ان اشد ن ع دت ن ه ا ل ف ا ان اشد ن ع توسع نباشد و انجام فعل مامور به منحصر در توسع نباشد و انجام فعل مامور به منحصر در ت

همان موردي باشد كه نهي از آن صورت گرفته همان موردي باشد كه نهي از آن صورت گرفته 
..استاست
9999صص9999صص
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ثمره نزاع در اجتماع امر ونهي آن است ثمره نزاع در اجتماع امر ونهي آن است ––9090
ف فگ كه اگر اين اجتماع ممكن باشد فعلي كه در كه اگر اين اجتماع ممكن باشد فعلي كه در گ
گرفته قرار نهي و امر گرفتهمعرض قرار نهي و امر مكان((معرض در مكاننماز در نماز ر ر  ر هي  ر و  ررض  ر  ر هي  ر و  ن ((رض  ر  ن ز  ر  ز 

صحيح است و اگر اجتماع ممكن نباشد صحيح است و اگر اجتماع ممكن نباشد ))غصبيغصبي
اشد اطل ل اشدف اطل ل ..فعل باطل مي باشدفعل باطل مي باشدف
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در خصوص داللت نهي بر فساد منهي عنه ، در خصوص داللت نهي بر فساد منهي عنه ، - - 9191
آ ف ط آظ ف ط نظري كه بيشترين طرفدار را دارد آنست كه نهي نظري كه بيشترين طرفدار را دارد آنست كه نهي ظ

معامالت در اّما دارد داللت عبادات در فساد معامالتبر در اّما دارد داللت عبادات در فساد ر  بر ر   ب   ر  ر  بر   ر   ب   ر  بر  
..چنين داللتي وجود ندراد چنين داللتي وجود ندراد 

100100صص100100
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داللت لفظ بر معنا بر سه گونه استداللت لفظ بر معنا بر سه گونه است- - 9292
ق))11 طا قاللت طا نا((اللت ا ت لفظ نااللت ا ت لفظ اللت داللت لفظ بر تمام معناي داللت لفظ بر تمام معناي ((داللت مطابقيداللت مطابقي))11

))))خودخود
))داللت لفظ بر جزء معناداللت لفظ بر جزء معنا((داللت تضمني داللت تضمني ))22    

التزام))33 التزامداللت معنا((داللت الزم بر لفظ معناداللت الزم بر لفظ ))داللت ))داللت لفظ بر الزم معناداللت لفظ بر الزم معنا((داللت التزاميداللت التزامي))33
102102صص
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است--9393 معنايي اصولي اصطالح در استمنطوق معنايي اصولي اصطالح در منطوق منطوق در اصطالح اصولي معنايي است منطوق در اصطالح اصولي معنايي است --9393
مستقيما از كالم دريافت مي شود ولي مفهوم مستقيما از كالم دريافت مي شود ولي مفهوم 
از ا ا ن گفتا ت كه ا ازنا ا ا ن گفتا ت كه ا معنايي است كه در متن گفتار نيامده است و از معنايي است كه در متن گفتار نيامده است و از نا

..سياق جمله به آن پي برده شود سياق جمله به آن پي برده شود  و بر پي ن ب ج ق وي بر پي ن ب ج ق ي
103103صص
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مهرگاه حكم مفهوم ا ز نظر سلب و ايجاب هرگاه حكم مفهوم ا ز نظر سلب و ايجاب --9494 مم م
موافق با حكم منطوق باشد ،آنرا مفهوم موافق موافق با حكم منطوق باشد ،آنرا مفهوم موافق 

نامند نامندم ..مي نامندمي نامندم
  104104صص
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ب9595 ق نط داللت ضعف ت ق به جه ت ببا ق نط داللت ضعف ت ق به جه ت با با توجه به قوت و ضعف داللت منطوق بر با توجه به قوت و ضعف داللت منطوق بر --9595
قياس قياس ))11مفهوم ، مغهوم موافق بر دو گونه است مفهوم ، مغهوم موافق بر دو گونه است 

) ) خطابخطاب(     (     اولويت يا مفهوم به طريق اولي اولويت يا مفهوم به طريق اولي 
معمولي))22 معموليقياس قياس قياس معموليقياس معمولي))22

104104صص
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مفهوم مخالف ، مفهومي است كه حكم آن از مفهوم مخالف ، مفهومي است كه حكم آن از - - 9696
است مخالف منطوق حكم با سلب و ايجاب استنظر مخالف منطوق حكم با سلب و ايجاب نظر ايجاب و سلب با حكم منطوق مخالف است نظر ايجاب و سلب با حكم منطوق مخالف است نظر
مثال صلح با اكراه نافذ نيست به مفهوم مخالف مثال صلح با اكراه نافذ نيست به مفهوم مخالف 

ا نافذ ا اك ل كه ا له ا اآ نافذ ا اك ل كه ا له ا ..آن اين جمله است كه صلح بدون اكراه نافذ استآن اين جمله است كه صلح بدون اكراه نافذ استآ
صص115115صص
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جمالت شرطي در صورتي مفهوم دارند كه جمالت شرطي در صورتي مفهوم دارند كه - - 9797
معلول و علت رابطه شرط و جزا و شرط معلولبين و علت رابطه شرط و جزا و شرط بين شرط و جزا و شرط رابطه علت و معلولي بين شرط و جزا و شرط رابطه علت و معلولي بين

..انحصاري وجود داشته باشد انحصاري وجود داشته باشد 
110110صص
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به--9898 مقيد منطوق در حكم موضوع بههرگاه مقيد منطوق در حكم موضوع هرگاه هرگاه موضوع حكم در منطوق مقيد به هرگاه موضوع حكم در منطوق مقيد به --9898
وصفي باشد وصف به عنوان علت انحصاير وصفي باشد وصف به عنوان علت انحصاير 
ف ا ا ل ل ه ش ن فشناخته ا ا ل ل ه ش ن شناخته نمي شود به همين دليل عبارات وصفي شناخته نمي شود به همين دليل عبارات وصفي شناخته

..فاقد مفهوم مي باشندفاقد مفهوم مي باشند ب ي بهوم ي هوم
112112صص
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ياكثر قريب به اتفاق اصوليان براي غايت اكثر قريب به اتفاق اصوليان براي غايت --9999 يق ق
مفهوم قائلند ودليل آن ها همان تبادر عرفي است مفهوم قائلند ودليل آن ها همان تبادر عرفي است 

114114صص114114صص
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موضوع100100 به فقط را حكم گوينده موضوعگاه به فقط را حكم گوينده گاه گاهي گوينده حكم را فقط به موضوع گاهي گوينده حكم را فقط به موضوع --100100
خاصي منحصر مي كند كه در اين باره نيز غالب خاصي منحصر مي كند كه در اين باره نيز غالب 
اصوليان هم راي مي باشند و حصر را داراي اصوليان هم راي مي باشند و حصر را داراي 

دانند مي دانندمفهوم مي ..مفهوم ي  ي هوم  ..هوم 
  115115صص
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ف101101 ا ا تثنا ا ل شت فالت ا ا تثنا ا ل شت الت جمالت مشتمل بر استثنا و داراي مفهوم جمالت مشتمل بر استثنا و داراي مفهوم --101101
ممي باشند به تعبير ديگر ، استثنا مفهوم مخالف مي باشند به تعبير ديگر ، استثنا مفهوم مخالف  ه مي ه ي

..دارددارد
115115صص115115صص
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هرگاه حكمي به لقب يا اسم علمي نسبت هرگاه حكمي به لقب يا اسم علمي نسبت - - 102102
داده شود در اين انتساب مفهوم مخالف وجود داده شود در اين انتساب مفهوم مخالف وجود 
اللهاين رسول دمحم شود گفته اگر مثال اللهاينندارد رسول دمحم شود گفته اگر مثال ندارد مثال اگر گفته شود دمحم رسول اللهاين ندارد مثال اگر گفته شود دمحم رسول اللهاين ندارد

مفهوم كه موسي رسول هللا نسبت از آن استفاده مفهوم كه موسي رسول هللا نسبت از آن استفاده 
ش شن ..نمي شودنمي شودن
صص116116صص
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103103--، غايت ، شرط مفاهيم اصوليان ،مشهور غايت ، شرط مفاهيم اصوليان مشهور مشهور اصوليان مفاهيم شرط ، غايت ، مشهور اصوليان مفاهيم شرط ، غايت ، --103103
حصر واستثناء را پذيرفته و حجت مي دانند ولي حصر واستثناء را پذيرفته و حجت مي دانند ولي 
ل قا ا ف ن لق ف لا قا ا ف ن لق ف براي وصف ، عدد و لقب چنين مفهومي را قائل براي وصف ، عدد و لقب چنين مفهومي را قائل ا

..نيستندنيستند يي
116116صص
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ت104104 ال نشانه ن ه لغت ا تا ال نشانه ن ه لغت ا ا اماره در لغت به معني نشانه و عالمت اماره در لغت به معني نشانه و عالمت --104104
است و گو اينكه اينگونه ادله ، نشان وعالمت است و گو اينكه اينگونه ادله ، نشان وعالمت 

..واقعيت هستند واقعيت هستند 
119119صص119119صص
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اصل يك راه ديگري است به سوي حكم اصل يك راه ديگري است به سوي حكم - - 105105
گ گق شرعي كه هيچ كاشفيتي از واقع ندارد و گاهي شرعي كه هيچ كاشفيتي از واقع ندارد و گاهي ق

مجبور كه گيرد مي قرار وضعيتي در فقيه مجبوراوقات كه گيرد مي قرار وضعيتي در فقيه جبور اوقات ير   ي  ر  ر ي  ي ر و ي  جبور و  ير   ي  ر  ر ي  ي ر و ي  و 
است فقط تكليف مكلفين را در قضيه اي معلوم است فقط تكليف مكلفين را در قضيه اي معلوم 

ت ا ند از ن ل ا نا ه ل دل ه كه تكند ا ند از ن ل ا نا ه ل دل ه كه ..كند كه به دليلي به نام اصل نيازمند است كند كه به دليلي به نام اصل نيازمند است كند
119119صص
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ت106106 فقا ل ل ل ا ا ت ا ل ل ا تا فقا ل ل ل ا ا ت ا ل ل ا ا اماره دليل اجتهادي و اصل دليل فقاهتي اماره دليل اجتهادي و اصل دليل فقاهتي --106106
..استاست
120120صص
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يدليل اجتهادي ما را به حكم واقعي رهنمون دليل اجتهادي ما را به حكم واقعي رهنمون --107107 م يي م ي
مي شودو دليل فقاهتي راه رسيدن به حكم مي شودو دليل فقاهتي راه رسيدن به حكم 

ميكند هموار را ميكندظاهري هموار را ..ظاهري را هموار ميكندظاهري را هموار ميكندظاهري
120120صص
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مماصوليان به هنگام سخن در باره ادله اصوليان به هنگام سخن در باره ادله --108108
اجتهادي چهار دليل قرآن ، سنت ، اجماع و عقل اجتهادي چهار دليل قرآن ، سنت ، اجماع و عقل 
ادله زمينه در و دهند م قرار بررس مورد ادلهرا زمينه در و دهند م قرار بررس مورد را مورد بررسي قرار مي دهند و در زمينه ادله را مورد بررسي قرار مي دهند و در زمينه ادله را
فقاهتي چهار اصل برائت ،اشتغال ، تخير و فقاهتي چهار اصل برائت ،اشتغال ، تخير و 

..استصحاب مورد توجه قرار مي دهند استصحاب مورد توجه قرار مي دهند قق
121121صص121121صص
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اصول عمليه به عنوان چهار دليل ديگر اصول عمليه به عنوان چهار دليل ديگر - - 109109
شن ت ص به ع ش حك به يدن ا شنب ت ص به ع ش حك به يدن ا براي رسيدن به حكم شرعي به صورت روشن براي رسيدن به حكم شرعي به صورت روشن ب

ومتمايز نخستين بار به وسيله شيخ انصاري در ومتمايز نخستين بار به وسيله شيخ انصاري در 
..قرن سيزدهم طرح و پذيرفته شد قرن سيزدهم طرح و پذيرفته شد 

121121صص121121صص
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شيعه--110110 ن اصوليا نظر مطابق اربعه شيعهادله ن اصوليا نظر مطابق اربعه ادله ي 110110 ي ن  و ر  بق  رب  ي   ي ن  و ر  بق  رب   
عبارتند از كتاب خدا ، سنت پيامبر ص  وائمه عبارتند از كتاب خدا ، سنت پيامبر ص  وائمه 

عقل اع ا ع عقلن اع ا ع ..معصومين ع اجماع و عقل معصومين ع اجماع و عقل ن
122122صص
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كاتبان وحي به حكم تحقيق وگواهي قرائن كاتبان وحي به حكم تحقيق وگواهي قرائن - - 111111
از تن ازا تن كا ا ا طال ا ا كل ا ا طال ا ا ل علي ابن ابي طالب ع ، ابي ابن كعب علي ابن ابي طالب ع ، ابي ابن كعب ::عبارتند ازعبارتند از

ح..، زيد ابن ثابت ، عبدا هلل ابن عبد ابن ابي سرح، زيد ابن ثابت ، عبدا هلل ابن عبد ابن ابي سرح حي ي
  125125صص
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جالل الدين سيوطي در كتاب اتفاق في جالل الدين سيوطي در كتاب اتفاق في - - 112112
ادعا آيات تي ت دن ب قيف ت ب آن الق ادعاعل آيات تي ت دن ب قيف ت ب آن الق علوم القرآن بر توقيفي بودن ترتيب آيات ادعاي علوم القرآن بر توقيفي بودن ترتيب آيات ادعاي عل
اجماع كرده و ترديد در اين مطلب را روا   اجماع كرده و ترديد در اين مطلب را روا   

..نمي داند نمي داند 
  126126صص126126صص
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نص كالمي است كه فقط داراي يك معنا نص كالمي است كه فقط داراي يك معنا - - 113113
وجود آن از ديگري معناي اراده واحتمال وجوداست آن از ديگري معناي اراده واحتمال است واحتمال اراده معناي ديگري از آن وجود است واحتمال اراده معناي ديگري از آن وجود است

..ندارد ندارد 
127127صص
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يا114114 د آن از ان ت كه ت ا كال ياظاه د آن از ان ت كه ت ا كال ظاه ظاهر كالمي است كه مي توان از آن دو يا ظاهر كالمي است كه مي توان از آن دو يا --114114
چند معناي متعدد گرفت ولي احتمال يكي از چند معناي متعدد گرفت ولي احتمال يكي از 

معاني در حد قابل توجهي بيش از ساير معاني معاني در حد قابل توجهي بيش از ساير معاني 
..استاستاستاست
128128صص
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آ ق ظ ظ آط ق ظ ظ ط مطابق نظر اخباريان ظواهر قرآن حجت مطابق نظر اخباريان ظواهر قرآن حجت --115115
معتقد قرآن ظواهر حجيت به اصوليان ولي معتقدنيست قرآن ظواهر حجيت به اصوليان ولي ن  نيست ر ر  و جي  ن ب  ي و ي  ن  ي و ر ر  و جي  ن ب  ي و ي  ي و

..مي باشندمي باشند
129129صص129129
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ينسخ آن كه حكمي كلي كه در شريعت نسخ آن كه حكمي كلي كه در شريعت --116116 ي يخ ي خ
درباره موضوعي كلي براي همه است ثابت شده درباره موضوعي كلي براي همه است ثابت شده 
آمدن سر به جهت به شود برداشته ميان از آمدنبود سر به جهت به شود برداشته ميان از بود از ميان برداشته شود به جهت به سر آمدن بود از ميان برداشته شود به جهت به سر آمدن بود

مهلت حكمو از ميان رفتن مالك وم صلحت قانون مهلت حكمو از ميان رفتن مالك وم صلحت قانون 
..گذاري آنگذاري آنگذگذ
    132132صص132132صص
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گ ش ش گل ش ش ل سنت در لغت شيوه و روش را گويند و سنت در لغت شيوه و روش را گويند و --117117
استمرار و مداومت آن لغوي معناي در استمراربرخي و مداومت آن لغوي معناي در ر  برخي ر و و  ن  وي  ي  ر  ي  ر  بر ر و و  ن  وي  ي  ر  ي  بر
رامطرح كرده و برخي نيز شيوه و روش رامطرح كرده و برخي نيز شيوه و روش 

اند ته دان نت ا ده اندند ته دان نت ا ده ..پسنديده را سنت دانسته اند پسنديده را سنت دانسته اند ند
137137صص
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سنت در اصطالح فقه وكالم غالبا در مقابل سنت در اصطالح فقه وكالم غالبا در مقابل - - 118118
فعلي نوآوري يا بدعت ، رود مي بكار فعليبدعت نوآوري يا بدعت ، رود مي بكار بدعت بكار مي رود ، بدعت يا نوآوري فعلي بدعت بكار مي رود ، بدعت يا نوآوري فعلي بدعت
است كه مستند بر كردار و شيوه معصوم ع است كه مستند بر كردار و شيوه معصوم ع 

ا ن آ ل قا فقط كه اش ان ن آ ل قا فقط كه اش ..نباشد كه فقط مقابل آن سنت است نباشد كه فقط مقابل آن سنت است ن
صص137137صص
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طط سنت در اصطالح اصوليان كه دومين منبع سنت در اصطالح اصوليان كه دومين منبع --119119
، از است ،عبارت باشد مي شرعي حكم ،استنباط از است ،عبارت باشد مي شرعي حكم ز  استنباط ر   ب ي ب  ي  ر م  ز  ب  ر   ب ي ب  ي  ر م  ب 

گفتار ، كردار و تقرير معصوم عگفتار ، كردار و تقرير معصوم ع
137137صص137137
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مهمترين ادله قرآني بر حجيت سنتمهمترين ادله قرآني بر حجيت سنت- - 120120
نبوي ص آيه اطيعوا هللا و اطيعوا الرسول و نبوي ص آيه اطيعوا هللا و اطيعوا الرسول و   

و فخذوه الرسول آتاكم ما آيه و منكم االمر واولي فخذوه الرسول آتاكم ما آيه و منكم االمر اولي االمر منكم و آيه ما آتاكم الرسول فخذوه و اولي االمر منكم و آيه ما آتاكم الرسول فخذوه و اولي
ما نهاكم عنه فانتهوا و امثال اينگونه آيات     ما نهاكم عنه فانتهوا و امثال اينگونه آيات     

..مي باشدمي باشداشاش
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حكم دليل عقيل بر حجيت سنت ، نتيجه حكم دليل عقيل بر حجيت سنت ، نتيجه --121121
، گناه گونه هر از ع معصوم مبرا و ،پاكي گناه گونه هر از ع معصوم مبرا و و   پاكي ر  ز  وم ع  بر  ي و  و   پ ر  ز  وم ع  بر  ي و  پ

..اشتباه ، سهو و فراموشي است اشتباه ، سهو و فراموشي است 
140140صص140140
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ع122122 ائمه سنت حجيت بر قرآن مستقيم عدليل ائمه سنت حجيت بر قرآن مستقيم دليل دليل مستقيم قرآني بر حجيت سنت ائمه ع دليل مستقيم قرآني بر حجيت سنت ائمه ع --122122
همان آيه لزوم اطاعت از خدا و رسول است كه همان آيه لزوم اطاعت از خدا و رسول است كه 

پيروي از اولي االمر را نيز به صراحت در پيروي از اولي االمر را نيز به صراحت در 
شود مي اطالق آنها بر االمر اولي و شودبردارد مي اطالق آنها بر االمر اولي و و بردارد ي  ق  ه  ر بر  ال ي  و ر و  و بر ي  ق  ه  ر بر  ال ي  و ر و  بر
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افراد123123 از زيادي شمار خبر ، متواتر افرادخبر از زيادي شمار خبر ، متواتر خبر خبر متواتر ، خبر شمار زيادي از افراد خبر متواتر ، خبر شمار زيادي از افراد --123123
است بر رخداد و واقعه اي به گونه اي كه احتمال است بر رخداد و واقعه اي به گونه اي كه احتمال 

گ غ گآ غ سازش آن ها بر دروغ گفتن نرود و در نتيجه سازش آن ها بر دروغ گفتن نرود و در نتيجه آ
حاصل واقع با خبر آن مطابقت و درستي بر حاصليقين واقع با خبر آن مطابقت و درستي بر ل يقين ع  بر ب و ن  ب  ي و  ر ين بر  ل ي ع  بر ب و ن  ب  ي و  ر ين بر  ي

..شود شود 
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124124--، متعدد راويان كه است آن لفظي ،متواتر متعدد راويان كه است آن لفظي متواتر متواتر لفظي آن است كه راويان متعدد ، متواتر لفظي آن است كه راويان متعدد ، --124124
معناي واحدي را با عبارات و الفاظ واحد بيان معناي واحدي را با عبارات و الفاظ واحد بيان 
لفظ نه اشن اشته اختالف نا نه لفظكنن نه اشن اشته اختالف نا نه كنند ، نه در معنا اختالفي داشته باشند نه در لفظ كنند ، نه در معنا اختالفي داشته باشند نه در لفظ كنن

صص  143143صص
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متواتر معنوي خبري است كه الفاظ و متواتر معنوي خبري است كه الفاظ و - - 125125
ولي است متفاوت آن در شده گرفته بكار وليعبارات است متفاوت آن در شده گرفته بكار عبارات بكار گرفته شده در آن متفاوت است ولي عبارات بكار گرفته شده در آن متفاوت است ولي عبارات

..در همه اين عبارات تكيه بر يك معنا است در همه اين عبارات تكيه بر يك معنا است 
143143صص143143
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يمتواتر اجمالي معنايي است كه از يك متواتر اجمالي معنايي است كه از يك --126126 يي ي
مجموعه خبر فهميده مي شود اگر چه در هيچيك مجموعه خبر فهميده مي شود اگر چه در هيچيك 
سخن نظر مورد معناي از صريحا اخبار آن سخناز نظر مورد معناي از صريحا اخبار آن از آن اخبار صريحا از معناي مورد نظر سخني از آن اخبار صريحا از معناي مورد نظر سخني از

..به ميان نيامده باشدبه ميان نيامده باشد
143143صص
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اصوليان127127 نظر در تواتر اصوليانشرايط نظر در تواتر ازاز))11::شرايط از از ))11::شرايط تواتر در نظر اصوليان شرايط تواتر در نظر اصوليان --127127
نخستين طبقه راويان تا زمان نقل متواتر باشد نخستين طبقه راويان تا زمان نقل متواتر باشد 

اين خبر مستند بر حواس ظاهري چون ديدن ، اين خبر مستند بر حواس ظاهري چون ديدن ، ))22
باشد اينها مانند و باشدشنيدن اينها مانند و ه ب ..شنيدن ي ن و   ه ب ي ي ن و   ..ي

144144صص
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خبر واحد ، خبري است كه به حد تواتر خبر واحد ، خبري است كه به حد تواتر - - 128128
باشد همراه شواهدي و قرائن با هرگاه ، باشدنرسد همراه شواهدي و قرائن با هرگاه ، نرسد ، هرگاه با قرائن و شواهدي همراه باشد نرسد ، هرگاه با قرائن و شواهدي همراه باشد نرسد

كه گواه بر درستي آن هاست ، آن را خبر واحد كه گواه بر درستي آن هاست ، آن را خبر واحد 
ن گ نه ق ه ف نف گ نه ق ه ف ..محفوف به قرينه گويندمحفوف به قرينه گويندف

صص145145صص
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سيد129129 ، مرتض سيد مانند سيدگروه ، مرتض سيد مانند گروه گروهي مانند سيد مرتضي ، سيد گروهي مانند سيد مرتضي ، سيد --129129
ابوالمكارم بن زهره ، ابن براج و ابن ادريس ابوالمكارم بن زهره ، ابن براج و ابن ادريس 

حلي خبر واحد را از ديدگاه شرع حجت ندانسته حلي خبر واحد را از ديدگاه شرع حجت ندانسته گگ
دارند اجماع ادعاي آن بر دارندو اجماع ادعاي آن بر ر ..و ع  ج ي  ن  ر و بر  ع  ج ي  ن  ..و بر 

145145صص
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نف130130 يفه ش آيات به احد خب حجيت نفد يفه ش آيات به احد خب حجيت د در حجيت خبر واحد به آيات شريفه نفر و در حجيت خبر واحد به آيات شريفه نفر و --130130
نبا و همچنين روايات متعدد كه شيخ انصاري از نبا و همچنين روايات متعدد كه شيخ انصاري از 
مجموع اخبار وارده در اين زمينه ادعاي تواتر مجموع اخبار وارده در اين زمينه ادعاي تواتر 
دارند اجماع ادعاي آن بر و است نموده دارنداجمالي اجماع ادعاي آن بر و است نموده ..اجمالي نموده است و بر آن ادعاي اجماع دارنداجمالي نموده است و بر آن ادعاي اجماع دارنداجمالي

145145صص
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شخ131131 ناقال ه له ل ن شخث ناقال ه له ل ن ث در حديث مسند سلسله همه ناقالن مشخص در حديث مسند سلسله همه ناقالن مشخص --131131
ييو معلومند ولي در حديث مرسل سلسله سند و معلومند ولي در حديث مرسل سلسله سند 

حديث در جايي رها شده و تا منبع صدور مقيد و حديث در جايي رها شده و تا منبع صدور مقيد و 
نيست نيستپيوسته ..پيوسته نيستپيوسته نيستپيوسته

149149صص
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مرسل  مرسل  ))11مرسل به دو قسم تقسيم ميشود مرسل به دو قسم تقسيم ميشود --132132 م مم ))م
ثقه روايتي است كه راوي ثقه آن را به معصوم ثقه روايتي است كه راوي ثقه آن را به معصوم 

است داده استنسبت داده است))22نسبت روايت ثقه غير استمرسل روايت ثقه غير مرسل مرسل غير ثقه روايتي است مرسل غير ثقه روايتي است ))22نسبت داده استنسبت داده است
كه بصورت مجهول به معصوم ع نسبت داده شده كه بصورت مجهول به معصوم ع نسبت داده شده 

..استاست
150150صص150150صص
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روايت مسند به چهار نوع اصلي تقسيم روايت مسند به چهار نوع اصلي تقسيم --133133
شود شودمي صحيح))11مي صحيحخبر حسن))22خبر حسنخبر يا))33خبر ياموثق موثق و وي  يح))11ي  يحبر  ن ))22بر  ن بر  ق ي ))33بر  ق ي و و

خبر ضعيفخبر ضعيف) ) 44قوي قوي 
150150صص150150
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خبر صحيح خبري است كه تمام راويان آن خبر صحيح خبري است كه تمام راويان آن - - 134134
و عادل و امامي دوازده شيعه ، طبقات تمام ودر عادل و امامي دوازده شيعه ، طبقات تمام در تمام طبقات ، شيعه دوازده امامي و عادل و در تمام طبقات ، شيعه دوازده امامي و عادل و در

ضابط باشند اين نوع خبر از نظر تمام دانشمندان ضابط باشند اين نوع خبر از نظر تمام دانشمندان 
اش ل ا اشل ل ا ..علم اصول حجت مي باشد علم اصول حجت مي باشد ل

صص150150صص
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تا135135 ندش كه ت ا خب ن ح تاخب ندش كه ت ا خب ن ح خب خبر حسن خبري است كه سندش تا خبر حسن خبري است كه سندش تا --135135
معصوم ع متشكل از راويان شيعه دوازده امامي معصوم ع متشكل از راويان شيعه دوازده امامي 
باشد كه نكوهش قابل توجهي از آنان نشده ليكن باشد كه نكوهش قابل توجهي از آنان نشده ليكن 

نيست ثابت مراتب همه در آنان نيستعدالت ثابت مراتب همه در آنان ..عدالت آنان در همه مراتب ثابت نيست عدالت آنان در همه مراتب ثابت نيست عدالت
150150صص
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ن136136 زن كه ت ا خ ثق نخ زن كه ت ا خ ثق خ خبر موثق خبري است كه در زنجيره سند خبر موثق خبري است كه در زنجيره سند --136136
يآن فرد يا افرادي غير شيعه ديده مي شود ولي آن فرد يا افرادي غير شيعه ديده مي شود ولي  ي يي ي ي

غير شيعه اي كه اصحاب اماميه و ثاقت او را به غير شيعه اي كه اصحاب اماميه و ثاقت او را به 
باشند پذيرفته باشندصراحت پذيرفته ..صراحت پذيرفته باشندصراحت پذيرفته باشندصراحت

150150صص
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از137137 يك ايط ش كه ت ا خب ضعيف ازخب يك ايط ش كه ت ا خب ضعيف خب خبر ضعيف خبري است كه شرايط يكي از خبر ضعيف خبري است كه شرايط يكي از --137137
خبرهاي صحيح ، حسن و موثق را نداشته باشد خبرهاي صحيح ، حسن و موثق را نداشته باشد 

مثال افراد مجروح يا مجهول الهويه اي در مثال افراد مجروح يا مجهول الهويه اي در 
باشد داشته وجود آن سند باشدسلسله داشته وجود آن سند ..سلسله سند آن وجود داشته باشد سلسله سند آن وجود داشته باشد سلسله
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عزم وآهنگ عزم وآهنگ ))11اجماع در لغت دو معنا دارد اجماع در لغت دو معنا دارد - - 138138
دوم))22 معناي در اجماع ، راي هم و دوماتفاق معناي در اجماع ، راي هم و اتفاق اتفاق و هم رايي ، اجماع در معناي دوم اتفاق و هم رايي ، اجماع در معناي دوم ))22

شريعت اسالمي به اتفاق و هم رايي ويژه اي نقل شريعت اسالمي به اتفاق و هم رايي ويژه اي نقل 
..يافته استيافته استفف
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عتب139139 اع اج ا دينه اهل اتفاق عتبالك اع اج ا دينه اهل اتفاق الك مالك اتفاق اهل مدينه را اجماع معتبر مالك اتفاق اهل مدينه را اجماع معتبر --139139
شرعي مي داند ، ودليلش آن است كه اتفاق نظر شرعي مي داند ، ودليلش آن است كه اتفاق نظر 
گروه زيادي از مردم كه با پيامبر ص معاشرت گروه زيادي از مردم كه با پيامبر ص معاشرت 

اوست نظر از كاشف باشند اوستداشته نظر از كاشف باشند ..داشته باشند كاشف از نظر اوست داشته باشند كاشف از نظر اوست داشته
153153صص
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اكثر قريب به اتفاق اهل سنت اجماع را به اكثر قريب به اتفاق اهل سنت اجماع را به - - 140140
كنار در تواند مي كه اند شناخته دليلي كنارعنوان در تواند مي كه اند شناخته دليلي عنوان دليلي شناخته اند كه مي تواند در كنار عنوان دليلي شناخته اند كه مي تواند در كنار عنوان
قرآن وسنت منبع مستقلي براي استنباط حكم قرآن وسنت منبع مستقلي براي استنباط حكم 

اش اشش ..شرعي باشدشرعي باشدش
صص154154صص
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كه141141 است حجت اجماع است معتقد كهشيعه است حجت اجماع است معتقد شيعه شيعه معتقد است اجماعي حجت است كه شيعه معتقد است اجماعي حجت است كه --141141
كاشف از قول يا تقرير معصوم ع باشد و تنها كاشف از قول يا تقرير معصوم ع باشد و تنها 

..حجيت همين است و بس حجيت همين است و بس 
155155صص155155صص
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قفف قگ گ اگر قول امام ع در اگر قول امام ع در ::محقق ملي مي فرمايدمحقق ملي مي فرمايد--142142
نظر اتفاق ، نباشد فقها از صدتن نظر اتفاق نظربين اتفاق ، نباشد فقها از صدتن نظر اتفاق ر بين ق  ب   ه  ز  ن  ر  ق  ر بين  ق  ب   ه  ز  ن  ر  ق  بين 

آن ها هيچ ارزشي ندارد و اگر گفته دو نفر حاكي آن ها هيچ ارزشي ندارد و اگر گفته دو نفر حاكي 
ت ا ت نف د ان ه ل ق اشد ع ا ا نظ تاز ا ت نف د ان ه ل ق اشد ع ا ا نظ از نظر امام ع باشد قول همان دو نفر حجت استاز نظر امام ع باشد قول همان دو نفر حجت استاز

155155صص
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ع--143143 معصوم سنت از طريق سه عبه عاجما معصوم سنت از طريق سه عبه اجما وم ع 143143 ز   ريق  ب   وم ع ج  ز   ريق  ب   ج 
پرده بر نمي داردپرده بر نمي دارد

ن))11 تض ا ل دخ اع نا تض ا ل دخ اع تض((ا د تضنظ د ))نظ ) ) نظر سيد مرتضينظر سيد مرتضي((اجماع دخولي يا تضمنياجماع دخولي يا تضمني))11
)              )              نظر شيخ طوسينظر شيخ طوسي((اجماع لطفي اجماع لطفي ))22
اجماع حدسي                                    اجماع حدسي                                    ))33

157157صص157157صص
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نوع--144144 دو ، اجماع بر فقيه دستيابي نوعبراي دو ، اجماع بر فقيه دستيابي براي وع 144144 و  ع   ج ي بر  بي  ي ي  وع بر و  ع   ج ي بر  بي  ي ي  بر
..اجماع به نام هاي محّصل و منقول وجود دارد اجماع به نام هاي محّصل و منقول وجود دارد 

156156صص156156
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ا145145 ا فق ك كا ات نظ ك اگا ا فق ك كا ات نظ ك گا هرگاه كسي نظرات يكايك فقها را در مورد هرگاه كسي نظرات يكايك فقها را در مورد --145145
يمساله اي پي جويي كرده و به اين نتيجه رسيد مساله اي پي جويي كرده و به اين نتيجه رسيد  پي يي پي ي
كه آنان در حكم اين مساله اجماع دارند ،اجماع كه آنان در حكم اين مساله اجماع دارند ،اجماع 

بود خواهد محصل او براي بودبراي خواهد محصل او براي ..براي براي او محصل خواهد بودبراي براي او محصل خواهد بودبراي
157157صص
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گ گگ گ اگر شخص يا اشخاص ديگري براي كسي اگر شخص يا اشخاص ديگري براي كسي --146146
دارند اجماع مساله فالن فقهاءدر كه كنند دارندنقل اجماع مساله فالن فقهاءدر كه كنند ر نقل ع  ج ن   ر  ء ه ر ل    ع  ج ن   ر  ء ه ل   

..،اجماع براي او منقول است ،اجماع براي او منقول است 
158158صص158158
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147147--، اند گفته سخن اجماع حجيت از كه ،كساني اند گفته سخن اجماع حجيت از كه كساني كساني كه از حجيت اجماع سخن گفته اند ، كساني كه از حجيت اجماع سخن گفته اند ، --147147
فقط اجماع را در صورتي حجت مي دانند كه از فقط اجماع را در صورتي حجت مي دانند كه از 

نظ ه ن ق ط ه ا ت آ نظط ه ن ق ط ه ا ت آ طريق آن بتوان به طور يقيني به نظر معصوم ع طريق آن بتوان به طور يقيني به نظر معصوم ع ط
..رسيدرسيد ي ير ر

      158158صص
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به148148 را عقل بار نخستين براي مفيد بهشيخ را عقل بار نخستين براي مفيد شيخ شيخ مفيد براي نخستين بار عقل را به شيخ مفيد براي نخستين بار عقل را به --148148
عنوان نخستين را كشف احكام موجود در آن سه عنوان نخستين را كشف احكام موجود در آن سه 

فف ..معرفي كرد معرفي كرد ))كتاب ،سنت واجماعكتاب ،سنت واجماع((دليلدليل
160160صص160160صص
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در اواخر قرن ششم ابن ادريس حلي در در اواخر قرن ششم ابن ادريس حلي در - - 149149
خ فق كتا ه خق فق كتا ه ت))ائائ((ق ا ته ا ه به صراحت بر به صراحت بر ))سرائرسرائر((مقدمه كتاب فقهي خودمقدمه كتاب فقهي خود

هاستنباط هاي عقلي نام دليل نهاد  و آنرا بعنوان استنباط هاي عقلي نام دليل نهاد  و آنرا بعنوان  م ي هي م ي ي
چهارمين دليل در طول ادله سه گانه ديگر قرار چهارمين دليل در طول ادله سه گانه ديگر قرار 

..دادداددادداد
  161161صص
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ق از دليل ق از دليل . . ه ه   12311231محقق قومي متوفي محقق قومي متوفي - - 150150
و كاظم محقق او از پس است كرده دفاع وعقل كاظم محقق او از پس است كرده دفاع عقلي دفاع كرده است پس از او محقق كاظمي و عقلي دفاع كرده است پس از او محقق كاظمي و عقل
شيخ دمحم تقي در كتاب هاي خود المحصول و شيخ دمحم تقي در كتاب هاي خود المحصول و 

هداية المسترشدين بطور مبسوط در اين باره هداية المسترشدين بطور مبسوط در اين باره ةة
اند كرده اندبحث كرده ..بحث ر  ر ب  ..ب 

  163163صص
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فف شيخ دمحم تقي معروف به صاحب فصول شيخ دمحم تقي معروف به صاحب فصول --151151
كرده تعريف اينچنين را عقلي كردهدليل تعريف اينچنين را عقلي عقلي::دليل عقليدليل دليل ر ري  ين  چ ي ي ر  ريل  ري  ين  چ ي ي ر  ي : : يل  ي يل  يل 

حكمي عقلي است كه با درك درست آن بتوان به حكمي عقلي است كه با درك درست آن بتوان به 
د ع ش دك ع ش ..حكمي شرعي رسيدحكمي شرعي رسيدك

163163صص
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به--152152 وابسته طرف يك از ها استدالل بههرگاه وابسته طرف يك از ها استدالل هرگاه ب ب 152152 ر و ز ي  ل   ب ب ر  ر و ز ي  ل   ر 
مقدمه اي عقلي و از طرف ديگر وابسته به مقدمه اي عقلي و از طرف ديگر وابسته به 
عقل تقل غ ل دل اشد ع ش ا ه عقلقد تقل غ ل دل اشد ع ش ا ه مقدمه اي شرعي باشد دليل غير مستقل عقلي مقدمه اي شرعي باشد دليل غير مستقل عقلي قد

. . ناميده مي شود ناميده مي شود 
164164صص
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هرگاه در مسير استدالل همه جا عقل حاكم هرگاه در مسير استدالل همه جا عقل حاكم - - 153153
باشد و صدور حكم عقلي جز از راه قاعده باشد و صدور حكم عقلي جز از راه قاعده قق

به باشد نداشته شرع به وابستگي هيچ بهمالزمه باشد نداشته شرع به وابستگي هيچ رع  ب ب مالزمه ي ب  ب يچ و رع  ب ب ز  ي ب  ب يچ و ز 
همين جهت اينگونه استدالل ها ، مستقالت عقلي همين جهت اينگونه استدالل ها ، مستقالت عقلي 

اند فته گ اندنا فته گ ..نام گرفته اندنام گرفته اندنا
165165صص
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حال--154154 آن در كه دروني است حالتي حالقطع آن در كه دروني است حالتي قطع ل 154154 ن  ر  ي   رو ي   ل ع  ن  ر  ي   رو ي   ع 
انسان بگونه اي علم بر چيزي پيدا مي كند كه انسان بگونه اي علم بر چيزي پيدا مي كند كه 
ا د د ت چ ه ند اقع ا ق طا ا اآن د د ت چ ه ند اقع ا ق طا ا آنرا مطابق با واقع مي بيند و هيچ ترديدي براي آنرا مطابق با واقع مي بيند و هيچ ترديدي براي آن
..او باقي نمي ماند ، حجيت آن نيز ذاتي است او باقي نمي ماند ، حجيت آن نيز ذاتي است 

170170صص
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يظن شخصي همان حالتي است كه در نفس ظن شخصي همان حالتي است كه در نفس --155155 يي ي
انسان ايجاد مي شود ، از هر راهي كه حاصل انسان ايجاد مي شود ، از هر راهي كه حاصل 
شماره در است ممكن كه ظن مانند باشد شمارهشده در است ممكن كه ظن مانند باشد شده باشد مانند ظني كه ممكن است در شماره شده باشد مانند ظني كه ممكن است در شماره شده

..ركعت هاي نماز براي ما پيش آيد ركعت هاي نماز براي ما پيش آيد 
  172172صص
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قگاهي واژه ظن به چيز هايي اطالق گاهي واژه ظن به چيز هايي اطالق --156156 ي چ قي ي چ ي
مي شود كه نوعا سبب ايجاد همان حالت دروني مي شود كه نوعا سبب ايجاد همان حالت دروني 

سبب كه واحد خبر مانند شوند م انسان سببدر كه واحد خبر مانند شوند م انسان در انسان مي شوند مانند خبر واحد كه سببي در انسان مي شوند مانند خبر واحد كه سببي در
..است براي ايجاد ظن است براي ايجاد ظن 

172172صص
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مطلق157157 ظن براي كه كسان دليل مطلقمهمترين ظن براي كه كسان دليل مهمترين مهمترين دليل كساني كه براي ظن مطلق مهمترين دليل كساني كه براي ظن مطلق --157157
حجيت قائلند و عمل بر طبق آن را جايز مي دانند حجيت قائلند و عمل بر طبق آن را جايز مي دانند 

..دليل انسداد استدليل انسداد است
173173صص173173صص
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در امتثال علمي تفصيلي مكلف به يقيندر امتثال علمي تفصيلي مكلف به يقين- - 158158
وكاست كم بي دهد مي انجام كه فعلي داند وكاستمي كم بي دهد مي انجام كه فعلي داند مي داند فعلي كه انجام مي دهد بي كم وكاست مي داند فعلي كه انجام مي دهد بي كم وكاست مي

..همان تكليف شرعي اوست همان تكليف شرعي اوست 
175175صص175175
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در امتثال علمي اجمالي مكلف اجماال در امتثال علمي اجمالي مكلف اجماال - - 159159
اطراف در ولي داند مي ثابت خود بر را اطرافتكليفي در ولي داند مي ثابت خود بر را تكليفي را بر خود ثابت مي داند ولي در اطراف تكليفي را بر خود ثابت مي داند ولي در اطراف تكليفي

..اين علم شك هاييي نيز دارد اين علم شك هاييي نيز دارد 
176176صص176176
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گ ظ ظ گث ظ ظ ث امتثال ظن حالتي است كه مكلف ظن وگمان امتثال ظن حالتي است كه مكلف ظن وگمان --160160
است داده انجام را خود تكليف كه ميكند استپيدا داده انجام را خود تكليف كه ميكند م   ..پيدا ج و ر  ي  ي   م   پي  ج و ر  ي  ي   ..پي 

176176صص
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از--161161 يكي به نهادن گردن ، احتمالي ازامتثال يكي به نهادن گردن ، احتمالي امتثال امتثال احتمالي ، گردن نهادن به يكي از امتثال احتمالي ، گردن نهادن به يكي از --161161
طرف شك در حكم شرعي است هنگامي كه طرف شك در حكم شرعي است هنگامي كه 

اش اشته ن كا ا ا اش ن ا اط ت اشا اشته ن كا ا ا اش ن ا اط ت ..احتياط واجب نباشد يا امكان نداشته باشد احتياط واجب نباشد يا امكان نداشته باشد ا
صص176176صص
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شك حالت دروني است كه در آن يكي از شك حالت دروني است كه در آن يكي از - - 162162
گ ف گط ف طرفين بر ديگري برتري و رجحاني ندارد ، شك طرفين بر ديگري برتري و رجحاني ندارد ، شك ط

است موسوم نيز شبهه به واصول فقه استدر موسوم نيز شبهه به واصول فقه وم  ..در و يز  به  ول ب  وم  ر  و و يز  به  ول ب  ..ر  و
  176176صص
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اصول علميه كه بيانگر وظيفه عملي اصول علميه كه بيانگر وظيفه عملي   - - 163163
مكلف بوده ودر يك حصر عقلي به چهار اصل مكلف بوده ودر يك حصر عقلي به چهار اصل 

اشتغال ، اشتغالبرائت ، استحباب))احتياطاحتياط((برائت و استحباب،تخبير و ،تخبير ل  ل بر   ب ))يي((بر   ب ب بير و  ب بير و 
..منحصرندمنحصرند
177177صص177177
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ت164164 ا كلف ت شك ك ه تش ا كلف ت شك ك ه ش شبهه حكمي شك و ترديد مكلف است در شبهه حكمي شك و ترديد مكلف است در --164164
ميك حكم شرعي كلي مثال در اينكه حكم استعمال يك حكم شرعي كلي مثال در اينكه حكم استعمال  ي ي مم ي ي م

..دخانيات چيست شبهه وجود دارد دخانيات چيست شبهه وجود دارد 
178178صص178178صص

www*pnueb*com



مدر شبهه موضوعي ، مكلف اصل حكم را در شبهه موضوعي ، مكلف اصل حكم را --165165 مي ي
به خوبي مي شناسد ولي در انطباق آن بر يك به خوبي مي شناسد ولي در انطباق آن بر يك 
كه داند م مثال دارد ترديد خارج كهموضوع داند م مثال دارد ترديد خارج موضوع خارجي ترديد دارد مثال مي داند كه موضوع خارجي ترديد دارد مثال مي داند كه موضوع
شراب حرام است ولي نمي داند كه محتواي شراب حرام است ولي نمي داند كه محتواي 

ظرف شراب است يا خير؟ظرف شراب است يا خير؟
178178صص178178صص
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شك در تكليف به چهار دليل عمده است شك در تكليف به چهار دليل عمده است - - 166166
ت))11 ا ك شك ش ك كه ن تن ا ك شك ش ك كه ن ن نبودن نص كه بر حكم شرعي مشكوك است نبودن نص كه بر حكم شرعي مشكوك است ))11

))اجمال نص    اجمال نص    ))22داللت داشته باشد داللت داشته باشد 
شك در امور شك در امور ))  44تعارض دو نص يا چند نص تعارض دو نص يا چند نص ))33

خارجيخارجيخارجخارج
179179صص
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اشت167167 شك ، اجمال علم به مقرون اشتشبهه شك ، اجمال علم به مقرون شبهه شبهه مقرون به علم اجمالي ، شكي اشت شبهه مقرون به علم اجمالي ، شكي اشت --167167
كه پس از پيدايش يك علم اجمالي پديد مي آيد كه پس از پيدايش يك علم اجمالي پديد مي آيد 

مثال مي داند كه محتواي يكي از چهار ظرف مثال مي داند كه محتواي يكي از چهار ظرف ثث
است شراب كدام داند نمي ولي است استشراب شراب كدام داند نمي ولي است ب  ..شراب ر م  ي   ي  ب  و ب  ر ر م  ي   ي  ب  و ..ر

180180صص
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اف168168 اط كه ت ا نگا ه افش اط كه ت ا نگا ه ش شبهه هنگامي محصوره است كه اطراف شبهه هنگامي محصوره است كه اطراف --168168
هعلم اجمالي كه مكلف در آن دچار شك و شبهه علم اجمالي كه مكلف در آن دچار شك و شبهه  چ ي هم چ ي م

..شده است ، محدود ومحصور باشد شده است ، محدود ومحصور باشد 
180180صص180180صص
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در--169169 كه است اي شبهه محصوره غير درشبهه كه است اي شبهه محصوره غير شبهه ر 169169 ي    به  ور  ير  ر به  ي    به  ور  ير  به 
آن امور مشتبه بقدري زياد است كه يا شمارش آن امور مشتبه بقدري زياد است كه يا شمارش 
ع ت ا اه ه شقت ا ا ت ن كن عآنها ت ا اه ه شقت ا ا ت ن كن آنها ممكن نيست يا با مشقت همراه است مرجع آنها ممكن نيست يا با مشقت همراه است مرجع آنها

..غير محصوره بودن ، عرف است غير محصوره بودن ، عرف است 
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منشا شك در اقل و اكثر ارتباطي غالبا منشا شك در اقل و اكثر ارتباطي غالبا - - 170170
ن ف تكل ا ت ا ز ت زئ نت ف تكل ا ت ا ز ت زئ ترديد در جزئيت چيزي است براي تكليف يعني ترديد در جزئيت چيزي است براي تكليف يعني ت

يشك در اين است كه آيا چيزي جزء تكليف هست شك در اين است كه آيا چيزي جزء تكليف هست  يچ چ
..يا نيست مثال سوره جزء نماز است يا خير يا نيست مثال سوره جزء نماز است يا خير 

183183صص183183صص
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ييدر اقل و اكثر استقاللي تكليف از اجزاء در اقل و اكثر استقاللي تكليف از اجزاء ––171171
مستقلي تشكيل شده وامتثال هر جزء به اندازه مستقلي تشكيل شده وامتثال هر جزء به اندازه 
ساقط مكلف عهده از را تكليف جزء ساقطهمان مكلف عهده از را تكليف جزء همان جزء تكليف را از عهده مكلف ساقطهمان جزء تكليف را از عهده مكلف ساقطهمان

..مي كند مي كند   
184184صص
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ال يكلف ال يكلف ««سوره طالقسوره طالق77آياتي از قبيل آيهآياتي از قبيل آيه--172172 ققيي
سوره اسراءسوره اسراء  1515و آيه و آيه » » هللا نفسا اال ما آتاههللا نفسا اال ما آتاه

رسوال«« نبعث حت معذيبن كنّا رسوالما نبعث حت معذيبن كنّا آيات»»ما آياتو و و آياتي و آياتي » » ما كنا معذيبن حتي نبعث رسوال ما كنا معذيبن حتي نبعث رسوال ««
..ديگربر اصل برائت داللت دارند ديگربر اصل برائت داللت دارند 

188188صص

www*pnueb*com



در سنت براي اثبات اصل برائت به حديث در سنت براي اثبات اصل برائت به حديث - - 173173
ففف فط ط » » كل شي مطلق حتي يرد فيه نهيكل شي مطلق حتي يرد فيه نهي««رفع و روايترفع و روايت

روايت روايتو فهو««و العباد عن علمه هللا حجب فهوما العباد عن علمه هللا حجب ما ي يو رو هو ««و رو ب  ن  جب    هو   ب  ن  جب     
و روايات ديگر استناد شدن و روايات ديگر استناد شدن »  »  موضوع عنهمموضوع عنهم

ت تا ..استاستا
189189صص
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ز174174 ن ات ش ائت ل ا زا ن ات ش ائت ل ا ا مجراي اصل برائت ، شبهات بدوي و نيز مجراي اصل برائت ، شبهات بدوي و نيز --174174
مشبهه مقرون به علم اجمالي است كه اطراف علم شبهه مقرون به علم اجمالي است كه اطراف علم  ي م مه ي م ه

..اجمالي در آن غير محصور باشد اجمالي در آن غير محصور باشد 
189189صص189189صص

www*pnueb*com



تفحص175175 و تحقيق ، برائت اصل جريان تفحصشرط و تحقيق ، برائت اصل جريان شرط شرط جريان اصل برائت ، تحقيق و تفحص شرط جريان اصل برائت ، تحقيق و تفحص --175175
كافي در زمينه حكم شرعي مشكوك است زيرا كافي در زمينه حكم شرعي مشكوك است زيرا 
بدون تحقيق تمام احكام شرعي بر هر انساني بدون تحقيق تمام احكام شرعي بر هر انساني 

ماند خواهد ماندناشناخته خواهد ..ناشناخته و  و    ..
190190صص
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تفحص175175 تحقيق ائت ب اصل يان ج ط تفحصش تحقيق ائت ب اصل يان ج ط ش شرط جريان اصل برائت ، تحقيق و تفحص شرط جريان اصل برائت ، تحقيق و تفحص --175175
كافي در زمينه حكم شرعي مشكوك است زيرا كافي در زمينه حكم شرعي مشكوك است زيرا 
بدون تحقيق تمام احكام شرعي بر هر انساني بدون تحقيق تمام احكام شرعي بر هر انساني 

ماند خواهد ماندناشناخته خواهد ..ناشناخته خواهد ماندناشناخته خواهد ماندناشناخته
190190صص
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مورد176176 در استدالل مورد آيات موردمهمترين در استدالل مورد آيات مهمترين مهمترين آيات مورد استدالل در مورد مهمترين آيات مورد استدالل در مورد --176176
اتقوا اتقوا ««سوره آل عمران سوره آل عمران   102102احتياط شرعي آيه احتياط شرعي آيه 

ق ف قهللا ف هللاهللاآآهللا اتقو هللا اتقو هللا ««سوره تغابن سوره تغابن 1616و آيهو آيه»»هللا حق فقاقههللا حق فقاقه
استطعتم استطعتمما آيه»»ما آيهو باشد195195و مي بقره باشدسوره مي بقره ..سوره م م  ي»»  يو  ي ب 195195و  ر  ي ب ور ب ر  ..ور ب
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مثل177177 روايات ، قرآن آيات بر مثلعالوه روايات ، قرآن آيات بر عالوه عالوه بر آيات قرآني ، رواياتي مثل عالوه بر آيات قرآني ، رواياتي مثل --177177
الوقوف عند الشبهه خيرة من االقتحام في الوقوف عند الشبهه خيرة من االقتحام في ««

..بر احتياط شرعي داللت دارند بر احتياط شرعي داللت دارند »»المعركةالمعركةةة
192192صص192192صص
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شبهات--178178 را احتياط اصل مجراي شبهاتاصوليان را احتياط اصل مجراي اصوليان اصوليان مجراي اصل احتياط را شبهات اصوليان مجراي اصل احتياط را شبهات --178178
مقرون به علم اجمالي مي دانند كه اطراف شبهه مقرون به علم اجمالي مي دانند كه اطراف شبهه 

اش ا ش انگش اشآ ا ش انگش ..در آن انگشت شمار ومحصور باشد در آن انگشت شمار ومحصور باشد آ
صص193193صص
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مجراي اصل تخيير يكي همين دوران امر مجراي اصل تخيير يكي همين دوران امر - - 179179
ميان وجوب و حرمت آنجا كه پاي دو يا چند كار ميان وجوب و حرمت آنجا كه پاي دو يا چند كار 
تزاحم تخيير اصل ديگر مجراي و باشد ميان تزاحمدر تخيير اصل ديگر مجراي و باشد ميان در ميان باشد و مجراي ديگر اصل تخيير تزاحم در ميان باشد و مجراي ديگر اصل تخيير تزاحم در

..است است 
196196صص196196
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ييدر مجراي تخيير دو نكته معتبر است و در مجراي تخيير دو نكته معتبر است و --180180
ثبوت حكم ثبوت حكم ))11تخيير پس از آن ها جاري مي شود تخيير پس از آن ها جاري مي شود 

باشد يقين و قطع باشد، يقين و قطع احتياط))22، اصل احتياطاجراي اصل اجراي اجراي اصل احتياط اجراي اصل احتياط ))22، قطعي و يقيني باشد، قطعي و يقيني باشد
..ممكن نباشدممكن نباشد
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استصحاب در لغت به معناي همنشين يا استصحاب در لغت به معناي همنشين يا - - 181181
اصطالح در و چيزي يا كسي دادن قرار اصطالحهمراه در و چيزي يا كسي دادن قرار همراه قرار دادن كسي يا چيزي و در اصطالح همراه قرار دادن كسي يا چيزي و در اصطالح همراه

عبارت است از حكم به پايداري و ماندگاري آنچه عبارت است از حكم به پايداري و ماندگاري آنچه 
ا اشته اگذشته اشته ..در گذشته وجود داشته است در گذشته وجود داشته است گذشته
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قق يقين يقين ))11استصحاب دو ركن اساسي دارد استصحاب دو ركن اساسي دارد --182182
وجود گذشته زمان در كه چيزي آن به وجودنسبت گذشته زمان در كه چيزي آن به ن  وجو نسبت ر ز ن چيزي   ن  وجو ب ب  ر ز ن چيزي   ب ب 

شك و ترديد نسبت به آنچه كه در شك و ترديد نسبت به آنچه كه در ) ) 22داشته باشد داشته باشد 
ت دان ن ق ا آن گذشته ان تز دان ن ق ا آن گذشته ان ..زمان گذشته آنرا يقيني مي دانستيمزمان گذشته آنرا يقيني مي دانستيمز
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اصطالح استصحاب از زمان شيخ مفيد اصطالح استصحاب از زمان شيخ مفيد - - 183183
تداول يافته و او در اوايل قرن پنجم حجت تداول يافته و او در اوايل قرن پنجم حجت 
مخالفت آن با مرتضي سيد ولي دانسته مخالفتمي آن با مرتضي سيد ولي دانسته مي دانسته ولي سيد مرتضي با آن مخالفت مي دانسته ولي سيد مرتضي با آن مخالفت مي
ورزيده است ، صاحب معالم نيز آنرا حجتورزيده است ، صاحب معالم نيز آنرا حجت

ان انن ..نمي داندنمي داندن
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كساني كه قائل به حجيت استصحاب مي كساني كه قائل به حجيت استصحاب مي - - 184184
باشند به ادله عقلي و نقلي تمسك جسته اند كه باشند به ادله عقلي و نقلي تمسك جسته اند كه 
مورد در روايت گوياترين انصاري شيخ نظر مورداز در روايت گوياترين انصاري شيخ نظر از نظر شيخ انصاري گوياترين روايت در مورد از نظر شيخ انصاري گوياترين روايت در مورد از
حجيت استصحاب ، مكاتبه دمحمبن علي كاشاني حجيت استصحاب ، مكاتبه دمحمبن علي كاشاني 

..استاستاا
صص203203صص
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آنرا185185 و اند ناميده الصول سيد را آنرااستصحاب و اند ناميده الصول سيد را استصحاب استصحاب را سيد الصول ناميده اند و آنرا استصحاب را سيد الصول ناميده اند و آنرا --185185
برتر از ساير اصول عمليه و پائين تر از اماره برتر از ساير اصول عمليه و پائين تر از اماره 
مي دانند به همين جهت در مقام تعارض با ادله مي دانند به همين جهت در مقام تعارض با ادله 
شود مي داده ترجيح عمليه اصول بر الاقل شودديگر مي داده ترجيح عمليه اصول بر الاقل و ديگر ي  رجيح   ي  ول  ل بر  ر ال و ي ي  رجيح   ي  ول  ل بر  ر ال ي

204204صص
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شك در مقتضي آن است كه شك ما در شك در مقتضي آن است كه شك ما در - - 186186
و قابليت در شك به حقيقت در چيز يك وماندگاري قابليت در شك به حقيقت در چيز يك ماندگاري يك چيز در حقيقت به شك در قابليت و ماندگاري يك چيز در حقيقت به شك در قابليت و ماندگاري

..استعداد آن چيز براي بقاء بر ميگردد استعداد آن چيز براي بقاء بر ميگردد 
206206صص206206
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يشك در رافع هنگامي پيش مي آيد كه شك در رافع هنگامي پيش مي آيد كه --187187 پ ي يع پ ي ع
چيزي براي ارائه وجود خود استعداد كافي و چيزي براي ارائه وجود خود استعداد كافي و 
آيا كه است دراين ترديد ول باشد داشته را آياالزم كه است دراين ترديد ول باشد داشته را الزم را داشته باشد ولي ترديد دراين است كه آيا الزم را داشته باشد ولي ترديد دراين است كه آيا الزم
..حادثه اي اتفاق نيافتاده كه آنرا از بين ببردحادثه اي اتفاق نيافتاده كه آنرا از بين ببرد

207207صص
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با188188 جهات يا جهت از د كه ت ا آن باقيا جهات يا جهت از د كه ت ا آن قيا قياس آن است كه دو از جهت يا جهاتي با قياس آن است كه دو از جهت يا جهاتي با --188188
هم شباهت داشته و حكم يكي در شريعت آمده هم شباهت داشته و حكم يكي در شريعت آمده 
باشد و به خاطر شباهت حكم را از يك موضوع باشد و به خاطر شباهت حكم را از يك موضوع 

دهند سرايت ديگر موضوع دهنديه سرايت ديگر موضوع ..يه موضوع ديگر سرايت دهند يه موضوع ديگر سرايت دهند يه
210210صص
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اصل يا مفيس اصل يا مفيس ))11: : اركان قياس عبارتند از اركان قياس عبارتند از   - - 189189
ه هعل ق))22عل ا ع قف ا ع ه))44كك))33ف ش هه ش ه وجه شبه وجه شبه ) ) 44حكم حكم ))33فرع يا مقيس فرع يا مقيس ))22عليه عليه 

210210صص
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ه190190 ف ك ل ا هق ف ك ل ا ق در قياس جلي وجود حكم در فرع به در قياس جلي وجود حكم در فرع به --190190
مراتب روشن تر از وجود آن در اصل است اين مراتب روشن تر از وجود آن در اصل است اين 
همان مفهوم به طريق اولي است  اين نوع قياس همان مفهوم به طريق اولي است  اين نوع قياس 

است خف قياس آن مقابل در است استحجت خف قياس آن مقابل در است ..حجت است در مقابل آن قياس خفي است حجت است در مقابل آن قياس خفي است حجت
212212صص
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حكم191191 علت شارع العله منصوص قياس حكمدر علت شارع العله منصوص قياس در در قياس منصوص العله شارع علت حكم در قياس منصوص العله شارع علت حكم --191191
اصل را در نّص گفتار خود مي آورد ولي در اصل را در نّص گفتار خود مي آورد ولي در 

ف فق قياس مستنبط العله شاع فقط اصل حكم را بيان قياس مستنبط العله شاع فقط اصل حكم را بيان ق
عنوان آنرا علت و كرده بيان آنرا علت و عنوانكرده آنرا علت و كرده بيان آنرا علت و ن كرده و ر  ر و   ن  ر بي ن ر و   و ر  ر و   ن  ر بي ر و  

..نكرده است نكرده است 
213213صص213213
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آ آژگ ژگ علت ويژگي آشكار و معيني است كه با علت ويژگي آشكار و معيني است كه با --192192
مناسبت همين جهت به و داشته مناسبت مناسبتحكم همين جهت به و داشته مناسبت ب حكم ين  ب  و ب جه  ب م  ين  ب  و ب جه  م 

شارع آنرا عالمت و نشانه حكم قرار داده است شارع آنرا عالمت و نشانه حكم قرار داده است 
ت ا از ن ق علت ت اف تثال ا از ن ق علت ت اف ..مثال مسافرت علت قصر نماز استمثال مسافرت علت قصر نماز استثال

214214صص
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سبب وصف آشكار و روشي است كه سبب وصف آشكار و روشي است كه   - - 193193
شارع آنرا عالمت و نشانه حكم قرار داده و بين شارع آنرا عالمت و نشانه حكم قرار داده و بين 
هالل رويت مثال ندارد وجود مناسبت حكم و هاللآن رويت مثال ندارد وجود مناسبت حكم و آن و حكم مناسبت وجود ندارد مثال رويت هالل آن و حكم مناسبت وجود ندارد مثال رويت هالل آن

..سبب وجوب روزه است سبب وجوب روزه است 
214214صص214214
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آ ژگ آط ژگ ط شرط ويژگي آشكار و معيني است كه شرط ويژگي آشكار و معيني است كه --194194
اما باشد وابسته آن به حكمي صحت و اماوجود باشد وابسته آن به حكمي صحت و ب ب  وجود ن و ي ب  ب ب  وجو و   ن و ي ب  وجو و  

..وجود آن الزاما به وجود حكم نيانجامد وجود آن الزاما به وجود حكم نيانجامد 
215215صص215215
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يا--195195 علت با حكمي كه است آن مفاط ياتنقيح علت با حكمي كه است آن مفاط تنقيح تنقيح مفاط آن است كه حكمي با علت يا تنقيح مفاط آن است كه حكمي با علت يا --195195
سبب بيان شده و اطراف آن علت اوصافي وجود سبب بيان شده و اطراف آن علت اوصافي وجود 

ا ن ك ا ا خالت اف ا آ كه اا ن ك ا ا خالت اف ا آ كه دارد كه آن اوصاف دخالتي در ايجاد حكم ندارد ، دارد كه آن اوصاف دخالتي در ايجاد حكم ندارد ، ا
يفقيه آن سبب را از از آن اوصاف پاكسازي مي فقيه آن سبب را از از آن اوصاف پاكسازي مي  زي پ و ن ز ز ر بب ن يي زي پ و ن ز ز ر بب ن ي

..كند كند 
216216صص216216صص
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يتخريج مفاط از جمله ابزارهايي است كه تخريج مفاط از جمله ابزارهايي است كه --196196 يج ج
براي استنباط علت احكام ، در اختيار اهل قياس براي استنباط علت احكام ، در اختيار اهل قياس 

گيرد م گيردقرار م ..قرار مي گيردقرار مي گيردقرار
217217صص
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چيز197197 نديدن پ عن به لغت د ان تح چيزا نديدن پ عن به لغت د ان تح ا استحسان در لغت به معني پسنديدن چيزي استحسان در لغت به معني پسنديدن چيزي --197197
و نيكو دانستن آن است و در اصطالح امروزي و نيكو دانستن آن است و در اصطالح امروزي 

..نوعي بهينه يابي در ادله شرعي است نوعي بهينه يابي در ادله شرعي است 
219219صص219219صص

www*pnueb*com



را--198198 استحسان ، مالكي يك عنوان به راشابطي استحسان ، مالكي يك عنوان به شابطي شابطي به عنوان يك مالكي ، استحسان را شابطي به عنوان يك مالكي ، استحسان را --198198
عمل كردن به محكمترين دليل مي داند مثال عمل كردن به محكمترين دليل مي داند مثال 
ا ا ا كن ل ا ق ه كه اش خ اگا ا ا كن ل ا ق ه كه اش خ هرگاه مخير باشد كه به قياس عمل كند يا اجماع هرگاه مخير باشد كه به قياس عمل كند يا اجماع گا
..، مي تواند ميان اين دو دليل بهينه يابي كند ، مي تواند ميان اين دو دليل بهينه يابي كند  بي ي بهي ي و ين ن ي و بيي ي بهي ي و ين ن ي و ي
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در ميان مذاهب اهل سنت ظاهريان در ميان مذاهب اهل سنت ظاهريان   - - 199199
قل خالت نه گ ا ا ق كه نه قلانگ خالت نه گ ا ا ق كه نه همانگونه كه قياس يا هر گونه دخالت عقلي همانگونه كه قياس يا هر گونه دخالت عقلي انگ

يديگر را در تشريع محكوم مي دانستند با ديگر را در تشريع محكوم مي دانستند با  م يع م ع
..استحسان نيز مخالف بودند استحسان نيز مخالف بودند 
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در ميان مذاهب اهل سنت ظاهريان در ميان مذاهب اهل سنت ظاهريان   - - 200200
گ ق گگ ق همانگونه كه قياس يا هر گونه دخالت عقلي همانگونه كه قياس يا هر گونه دخالت عقلي گ

با دانستند مي محكوم تشريع در را باديگر دانستند مي محكوم تشريع در را ي  ب ديگر وم  ريع  ر  ر ر  ي  ب ي وم  ريع  ر  ر ر  ي
  222222ص ص . . استحسان نيز مخالف بودند استحسان نيز مخالف بودند 
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شيعه با استحسان مخالف است ودر ميان شيعه با استحسان مخالف است ودر ميان   - - 201201
ائمه اربعه اهل سنت شافعي نيز با استحسان ائمه اربعه اهل سنت شافعي نيز با استحسان فف

اوست از جمله اين و نمود مبارزه اوستسرسختانه از جمله اين و نمود مبارزه ««سرسختانه و ز  ين ج  و و  رز  ب ور  ز  ين ج  و و  رز  ب «  «  ر 
223223ص ص » » من استحسن فقد تَسّرَع من استحسن فقد تَسّرَع 
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و--202202 آزاد هاي مصلحت يعني مرسله ومصالح آزاد هاي مصلحت يعني مرسله مصالح مصالح مرسله يعني مصلحت هاي آزاد و مصالح مرسله يعني مصلحت هاي آزاد و --202202
در اصطالح مصلحت هاي هستند كه در اصطالح مصلحت هاي هستند كه ––رها رها 

نك ض ن قان ا آن ا نكشا ض ن قان ا آن ا شارع درباره آنها هيچ قانوني وضع نكرده وهيچ شارع درباره آنها هيچ قانوني وضع نكرده وهيچ شا
هدليل شرعي بر اعتبار يا بي اعتباري آنها داللت دليل شرعي بر اعتبار يا بي اعتباري آنها داللت  ري ب بي ي ر ب بر ي ر هي ري ب بي ي ر ب بر ي ر ي

..نداردندارد
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فف شافعي با مصالحه مرسله ميانه خوبي شافعي با مصالحه مرسله ميانه خوبي --203203
شيعه اند، بوده مخالف آن با وظاهريان شيعهنداشته اند، بوده مخالف آن با وظاهريان ي نداشته ن  بو   ن ب  ري ي  و ن  بو   ن ب  ري  و
هم اين دليل را همسنگ قياس مستنبط العله هم اين دليل را همسنگ قياس مستنبط العله 

داند ان ت داندا ان ت 224224ا 224224صص.  .  واستحسان مي داندواستحسان مي داند
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مطرح204204 ظن دليل دو در تعارض مطرحبحث ظن دليل دو در تعارض بحث بحث تعارض در دو دليل ظني مطرح بحث تعارض در دو دليل ظني مطرح --204204
مي شود كه هر يك از دو دليل از عمل كردن به مي شود كه هر يك از دو دليل از عمل كردن به 

228228صص. . مدلول دليل ديگر منع مي كندمدلول دليل ديگر منع مي كندگگ
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تعادل هم عرض بودن دو دليل را گويند و تعادل هم عرض بودن دو دليل را گويند و   - - 205205
ترجيح حالتي است كه يكي از دو دليل به نوعي ترجيح حالتي است كه يكي از دو دليل به نوعي 

باشد ديگري از باشدبرتر ديگري از 228228صص..برتر ري ب ي ز  ر  ري ببر ي ز  ر  228228ص ص ..بر
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قاعده جمع در بحث تعادل و ترجيح آن قاعده جمع در بحث تعادل و ترجيح آن   - - 206206
بهتر باشد ممكن كه آنجا تا دليل دو ميان بهتراستجمع باشد ممكن كه آنجا تا دليل دو ميان استجمع ميان دو دليل تا آنجا كه ممكن باشد بهتر استجمع ميان دو دليل تا آنجا كه ممكن باشد بهتر استجمع
از كنار گذاشتن يكي از آن دو است اولين كسي از كنار گذاشتن يكي از آن دو است اولين كسي 

ا ان خ ش ال ز ا قا ا اكه ان خ ش ال ز ا قا ا كه اين قاعده را زير سوال برد شيخ انصاري كه اين قاعده را زير سوال برد شيخ انصاري كه
229229ص ص ..بودبود صصبوبو
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اش207207 ل ا ت ت از ل ل اشگا ل ا ت ت از ل ل گا هر گاه دو دليل از هر جهت متعادل باشد هر گاه دو دليل از هر جهت متعادل باشد --207207
يوجمع بين آنها ممكن نباشد تساقط مي كنند  اگر وجمع بين آنها ممكن نباشد تساقط مي كنند  اگر  ه يع ه ع
تساقط امكان نداشته باشد به احتساط عمل مي تساقط امكان نداشته باشد به احتساط عمل مي 

كرد توقف بايد كردشوديا توقف بايد 230230صصشوديا 230230صص..شوديا بايد توقف كردشوديا بايد توقف كرد

www*pnueb*com



ترجيح آن است كه در عمل يكي از دو ترجيح آن است كه در عمل يكي از دو   - - 208208
ه ش ق گ ض ا ت ل ل ا ا ها ش ق گ ض ا ت ل ل ا ا اماره يا دليل متعارض بر ديگري مقدم شود به اماره يا دليل متعارض بر ديگري مقدم شود به ا
يجهت مزيني كه به وجهي از وجوه در آن ديده جهت مزيني كه به وجهي از وجوه در آن ديده  ن ر وجو ز وجهي ب ي زي يجه ن ر وجو ز وجهي ب ي زي جه
مي شود مثال مخالفت يكي از آن دو حديث با مي شود مثال مخالفت يكي از آن دو حديث با 

سنت اهل سنتاحاديث اهل ..احاديث اهل سنتاحاديث اهل سنتاحاديث
230230صص
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