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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

:  القسم االول
علی الحکمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل االول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

فت المكلّف إذا الت
إلى حكم شرعيّ 

ّك الشيحصل له
فيه

القطع

الظنّ 

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

لى المكلّف إذا التفت إ
حكم شرعيّ 

يهالشّك فيحصل له

القطع

الظنّ 
د المرجع فيه هي القواع

لشاّك الشرعيّة الثابتة ل
في مقام العمل

االصول العمليّة

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[تمهيد]•
بسم اللّه الرحمن الرحيم•
[المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ]•
أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شررعيّ  إمّّرأ أن صل ره لره: اعلم•

.الشكّ إيه  أو القطع  أو الظنّ
تة للشأكّ الشكّ  إألمرجع إيه هي القواعد الشرعيّة الثأبإمن ح ه له•

ي   و هي ّنل رر  إر«االصول العمليّة»إي ّقأم العمه  و تسمّى ب 
:أربعة؛ ألنّ الشكّ

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



8

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

ال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

االستصحاب

ال

اطيمكن االحتي

ال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

االستصحاب

ال

اطيمكن االحتي

الشّك في 
التكليف

الشّك في 
المكلّف به

التخييرال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

االستصحاب

ال

اطيمكن االحتي

الشّك في 
التكليف

البراءة

الشّك في 
المكلّف به

االحتياط

التخييرال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[األصول العملية األربعة و ّجأرصهأ]•
.إّّأ أن صالحظ إيه اللألة السأبقة أم ال•
.إمّّأ أن صمكن االحتيأط أم ال: و على الثأني•
.بهإمّّأ أن صكون الشكّ إي التكليف أو إي المكلّف: و على األوّل•
إأألوّل ّجرى االست لأب  •
ّجرى التخيير  الثأنيو •
.ّجرى أصألة البراء   و الرابع ّجرى قأعد  االحتيأطالثألثو •

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



13

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[تقرصر آخر لمجأري االصول العمليّة]•
الشركّ إّّرأ أن صالحرظ إيره اللألرة السرأبقة أو ال   : و بعبأر  اخرى•

ي إّّأ أن صكون الشركّ إيره إر: إأألوّل ّجرى االست لأب  و الثأني
كرن إّّرأ أن صم: التكليف أو ال  إأألوّل ّجرى أصألة البراء   و الثرأني

رى االحتيأط إيه أو ال  إأألوّل ّجرى قأعد  االحتيأط  و الثأني ّجر
.قأعد  التخيير 

26: ، ص1فرائد األصول، ج



14

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ف و ّأ ذكرنأ هو المختأر إي ّجأري االصول األربعة  و قد وقع الخال•

.إيهأ  و تمأم الكالم إي كهّ واحد ّوكول إلى ّللّه
:ّقأصد الكتأب إألكالم صقع إي ّقأصد ثالثة•
.إي القطع: األوّل•
.إي الظنّ: الثأنيو •
. إي الشكّ: و الثألث•

26: ، ص1فرائد األصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
لي واقعي أن البألغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم إعإأعلم •

 و أو ظأهري ّتعلق به أو بمقلدصه إمّأ أن صل ه لره القطرع بره أو ال
ع الظرن لرو على الثأني ال بد ّن انتهأئه إلى ّأ استقه به العقه ّن اتبأ

ح ه له و قد تمت ّقدّأت االنسداد على تقرصرر اللكوّرة و إال ف
علرى الرجوع إلى األصول العقلية ّن البرراء  و االشرتلأل و التخييرر

.تف يه صأتي إي ّلله إن شأء اهلل تعألى

257ص؛ ( طبع آل البیت ) كفاية األصول 
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
علقرأ إنمأ عممنأ ّتعلق القطع لعدم اخت أص أحكأّه بمأ إذا كأن ّتو •

أن ّتعلقأ به بأألحكأم الواقعية و خ  نأ بألفعلي الخت أصهأ بمأ إذا ك
الّرة على ّأ ستطلع عليه و لذلك عدلنأ عمأ إري رسرألة  شريخنأ الع

.أعلى اهلل ّقأّه ّن تثليث األقسأم

257ص؛ ( طبع آل البیت ) كفاية األصول 
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ه إن أبيت إال عن ذلك إأألولى أن صقأل إن المكلف إّرأ أن صل رو •

 لرالال أو ال و على الثأني إّأ أن صقوم عنده طرصق ّعتبرر أو الالقطع له
إلى تتداخه األقسأم إيمأ صذكر لهأ ّن األحكأم و ّرجعه على األخير

ق على القواعد المقرر  عقال أو نقال للير القأطع و ّن صقوم عنده الطرص
. دليلهأتف يه صأتي إي ّلله إن شأء اهلل تعألى حسب ّأ صقتضي

257ص؛ ( طبع آل البیت ) كفاية األصول 
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
إي تقسيم ّبأحث اللجج و األصول العمليةّقدّة •
ان : ةإي تقسيم ّبأحرث اللجرج و األصرول العملير( قده)ذكر الشيخ •

ع أو الظن المكلف إذا التفت إلى اللكم الشرعي إأّأ أن صل ه له القط
.إلخ  ثم إرع بأحكأم كه ّن األقسأم... أو الشك 

:و كالّنأ حول هذا التقسيم لمبأحث هذا القسم صقع ضمن جهأت•
.إي المقسم-الجهة األولى•
.و إيه بلثأن•

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
.ان الشيخ جعه المقسم المكلف: البلث األول•
ضرع البألغ الّرذي و)إجعله ( قده)بينمأ عدل عن ذلك صأحب الكفأصة •

ي إعلية ان المكلف ظأهر إ: و كأنه لمنأقشة لفظية حأصلهأ( عليه القلم
كون إيهأ التلبس بألمبدإ و هو التكليف ّع ان الواقعة المللوظة قد ال ص

ع عليره تكليف به ترخيص و إبأحة و ّن هنأ بدله بألبألغ الّرذي وضر
اإللراام القلم و أرصد بألقلم قلم التشرصع و الجعه و لو على غيرر نلرو

[1 .]
•______________________________

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ع قد صكون الترخيص ّن بأب عدم الجعه  على ان عنروان وضر-[1]•

عبرأر  القلم عليه ظأهر إي التشرصع اإللااّي  و الظأهر أن تكون هذه ال
أن نظرره ّنه كنأصة عن غير المجنون و ال لير المرإوع عنهمأ القلم إك

بيرر إلى ذات المكلف ال المكلف بمأ هو ّكلف كمأ قرد صشرعر بره تع
يف بعد و لو أصضأ ّع انه إي األقسأم ّأ ال صثبت إيه التكل( قده)الشيخ 

أ حينالرذ لكونه ّشكوكأ  ّضأإأ إلى ان قيد إذا التفت صكرون ّسرتدرك
.بنأء على المسألك المشهور 

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
عنوان المكلف على المكلف إري و كأن هذا اإلشكأل نأشئ ّن حمه•

شرصعة شخص الواقعة ال المكلف إي نفسه أي ّن كأن ّلاّأ ّن قبه ال
.ليهأبمأ صلام به النأس ّن دون نظر إلى خ وص الواقعة الملتفت إ

.ال طائل تحتهالفظیةمناقشةو أيا ما كان فهذه و أمثالها •

8: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج



22

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
و الّذي له ّضمون علمي جدصر بألبلث هرو أن نرتكلم إري ان هرذه •

سواء -يقةالوظأئف المقرر  إي األقسأم هه تختص بألمكلف البألغ حق
أو أنهرأ ال -ةأو بتعبير صرأحب الكفأصر( قده)عبرنأ عنه بتعبير الشيخ 

أ إلينالرذ تختص بألبألغ المكلف به تجري إي حق ّن لم صكرن بأللر
ألعم ّن البرألغ صنبلي تليير المقسم على التقدصر الثأني و ذلك بجعله ا

.و غيره أي المكلف العقلي

8: ، ص4بحوث فی علم األصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ئف و ال ليح هو عدم االخت أص و إّكأن ت وصر جرصأن هذه الوظأ•

ه إي حق غير البألغ و ذلك إي جملة ّن المروارد نرذكر علرى سربي
.المثأل ثالثة أنلأء ّنهأ

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
كأن ان أصه اخت أص األحكأم بألبألغ و ارتفأعهأ عن غيره و إن-1•

قسرم ّن ضرورصأت الدصن به عند العقالء أصضأ إيكون خأرجأ عن الم
ت المللوظ إي األقسأم خ وصأ ّع كون ّسرألة حجيرة القطرع ليسر
ك أصولية  إال ان إطالق ذلك إي بعض األحكأم ربمأ صقع ّورد الشر

ذلك اللكم و الشبهة إيشك بنلو الشبهة اللكمية ال ّلألة إي ثبوت
رض الشك كمأ لو إ-أي القأبه للتكليف عقال-على غير البألغ المميا

ه العقره و إي ثبوت األحكأم الثأبتة بمقتضى المالزّة بين ّأ حكم بر
أن صسرلك حكم به الشرع إي حق غير البأللين إيتعين عليره حينالرذ
نسربة إلرى طرصق االجتهأد أو التقليد أو االحتيأط لتلدصد وظيفتره بأل

ذلك اللكم حأله إي ذلك حأل غيره  

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



25

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ن الوظيفة إي هذه الشبهة بألرجوع إلى إطالق أدلرة رإرع القلرم عرو •

طرالق ال بي اللأكم على إطالقأت أدلة األحكأم الواقعية لو إرض اإل
العقه و إيهأ ّأ لم صثبت ّقيد لنفس هذا اإلطالق و لو كأن نفس حكم

ت بأدلرة نعم لو ثبر. قأنون المالزّة لو إرض عدم قأبليتهأ للتخ يص
ه إرال برأس الرإع رإع إعلية العقأب عن غير البألغ و لو كأن ّستلقأ ل

.بألتمسك به حينالذ

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



26

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
نره أن صشك إي تلقيق البلرو  بنلرو الشربهة اللكميرة و هره ا-2•

إن : و ّنهج البلث هنأ أن صقأل. بدخول الخأّس عشر أو بمكمأله ّثال
ة و دليره كأن إي دليه اللكم إطالق إي نفسه إهو حجة إلثبأت إعلي
.كألالرإع ال ص لح للمقيدصة بعد إرض إجمأله و إال للكم بال إش

ية ّن و لو إرض عدم اإلطالق إي دليه اللكم إألمرجع األصول العمل•
.النأإيين للتكليفاالست لأب أو البراء 

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



27

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
و شك إي أن صكون الشك إي البلو  بنلو الشبهة المفهوّية كمأ ل-3•

. صدق الشعر الخشن ّثال على ّرتبة ّن الشعر النأبت
و هنأ أصضأ ال بد ّن الرجوع إلى الوظرأئف المقررر  و هرذه الشربهة •

ترجع إي أكثر اللأالت إلى وجود عرأم إوقرأني و ّخ رص ّجمره
.ّفهوّأ دائر بين األقه و األكثر

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



28

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
-لبألغو المخ ص دل على أن غير ا( أقيموا ال ال )صقول ّثال إألعأم •

ال تجرب عليره ال رال  و هرو -و هو ّن لم صنبت عليه شعر خشرن
.ّجمه ّفهوّأ ال صعلم شموله لهذه المرتبة

ي و حينالذ بنأء على ّأ هو ال ليح ّن عدم جرصأن االست رلأب إر•
الخشن إي الشبهأت المفهوّية إي نفسه كأست لأب عدم نبأت الشعر

. المقأم صرجع إلى عموّأت التكليف

7ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



29

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

طلرق إي اخت رأص المقسرم بألمجتهرد أو شرموله لم-الثأنيالبلث •
المكلفين

إري إلرى األول ّسرتندصن-كألملقق النأئيني-  ذهب بعض االعالم•
  إي ذلك إلى ان هذا التقسيم انمأ هو ّن أجه تلدصد الوظأئف المقرر

الشررعي الستنبأط اللكم اليقينكه قسم ّن أقسأم الشك و الظن و 
قسرم و هي وظأئف للمجتهد ألنه المخأطب بهأ إينبلري أن صكرون الم

.المجتهد  و ذهب آخرون إلى التعميم

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



30

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

:تلقيق اللأل إي هذا البلث صقع إي ّقأّينو •
أن إي ّنهجية هذا التقسريم و إن المقسرم هره صنبلري-المقأم األول•

؟صكون خ وص المجتهد أو األعم ّنه و ّن المقلد

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



31

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

غيرر صكفي إي هذا المقأم إلثبأت عموم المقسم أن نثبرت ّوردصرةو •
: هالمجتهد للوظأئف المقرر  و لو إي الجملة و هذا ثأبت توضيل

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



32

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

فرت إلرى غير المجتهد صعلم بأنه ّكلف بأحكأم اللَّه سبلأنه إمذا التان •
كرون بأللكم سرلبأ أو إصجأبرأ و لرو لالقطعواقعة إأّأ أن صل ه له 

ة المسألة ضرورصة كلرّة الخمرر أو صقينيرة بمجمرأع و نلروه كلرّر
لرك  إعلرى الع ير العنبي المللي قبه ذهأب الثلثين أو ال صل ه له ذ

األول صكون قطعه حجة إي حقه كقطع المجتهد  

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



33

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

وى المنأسب إري شرأنه و هرو إترالظنعلى الثأني إأّأ صل ه له و •
أً صعلرم المجتهد و صل ه له القطع بلجيته ّن ضرور  أو إجمأع إأصض

 بقطعه و صكون ظنه حجة
ول و إن لم صل ه له ال قطع و ال قطعي اّأ ألنه لم صتمكن ّن الوصر•

قطرع إلى إتوى المجتهد أو ال ّجتهد لكي ص ره إلرى إترواه أو لرم ص
تقه عقلره بلجية الفتوى إينتهي ال ّلألة إلى الشك إال بدّ و أن صسر

.المواردحسب بوظيفة اّأ البراء  أو االشتلأل أو التف يه

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج



34

مکلفیناختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق الفی 

لمجتهرد إنفس المراحه المتلققة إي حق المجتهد تتلقق إري غيرر ا•
لرم أو أصضأ و لكن ّع إرق بينهمأ إي عدم تروإر بعرض ّ رأدصق الع

العلمي إي حق غير المجتهد و هو ال صجعله خأرجأ عن المقسرم و ال
. صؤدي إلى تخ يص ّنهجة التقسيم بخ وص المجتهد

9ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
قررر  إي البلث عن اخت أص خطأبرأت الوظرأئف الم-الثأنيالمقأم •

-ة العمليرةّن جعه اللجية و الطرصقية أو الوظيفر-بألسنتهأ المختلفة
ّرع بألمجتهد و عدّه و ّأ صنشأ ّن ذلك و صتفرع عليه ّرن النترأئج

.قطع النّظر عن التقسيم و صلته

10ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
ى ال إشكأل إي انه لم صؤخذ عنوان المجتهد إري الخطأبرأت إردعوو •

ب االخت أص ال تنشأ ّن ذلك به ّن جهة ان تلك الوظأئف بلسر
لمجتهرد ّوضوعهأ تكون ّقيد  بقيود و شروط ال تتلقق إال إي حق ا

يرد  و عأد   إلجية الظهور ّثال ّقيد  بألفلص عن المخ رص و المق
اللأكم  و حجية الخبر ّوقوإة على عدم وجود المعرأرض  و حجيرة 

. االست لأب ّتقوّة بأليقين السأبق و هكذا

10ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 

بعرد الفررا  ّن هنأ صنشأ اإلشكأل إي عملية اإلإتأء و كيفية تلليلهو •
ي و هذا بلث جليه صنبلر. عن أصه جواز رجوع المقلد إلى المجتهد

:إنقول. التعرض له

10ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
إي األذهأن ان عملية اإلإتأء تكون ّن بأب رجروع الجأهرهالمركوز •

إلى أهه الخبر  كألرجوع إلى الطبيب ّثال 
ره هذا ّوقوف على وجود واقع ّلفوظ ّشترك بين الخبيرر و غيرو •

صدركه الخبير بنظره و ال صدركه غيره إيرجع إليه  
كرم هذا انمأ صنطبق إي بأب الرجوع إلى المجتهد إيمأ إذا كرأن اللو •

أ بينهمأ الواقعي ّقطوعأ للمجتهد ألنه بذلك قد أدرك ّأ صكون ّشترك
.ثأبتأ إي الواقع و صكون نظره ّجرد خبر  و طرصق إليه

10ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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جتهدبالمخطابات الوظائف المقررة اختصاص 
اّأ لو إرض عدم القطع الوجداني بأللكم و انمرأ انتهرى إليره عرنو •

و طرصق وظيفة ظأهرصة ّقرر  كرواصة ّعتبر  سرندا أو ظهرور حجرة أ
عره إري أصه عملي أو نلو ذلك إكيف صفتي غيره الّذي ال صشترك ّ
إهو إإتأء ّقوّأت تلك الوظيفة  إأنه إن أراد أن صفتي بأللكم الواقعي

بمأ ال صعلرم و إن أراد أن صفتري برأللكم الظرأهري إهرو ّخ روص 
. بألمجتهد بلسب الفرض ألن ّوضوعه ّتقوم به ال بليره

10ص؛ 4بحوث فی علم األصول ؛ ج
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