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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 

القطع

الظنّ 

الشكّ 

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
مليي و األولى في شرح المفهوم األصولي عن فكرة األصل العالمقدمة •

الّيي  ما مر به من مراحل متطورة حتى انتهى إلى التحديد و التنقيح 
نفهمه الحوم

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
تيرا  ان منهج االستنباط في الفقه اإلمامي قد اعتمد عليى اف: فنقول•

شيرعي و مرحلتحن لالستنباط يطلب في أوالهما الدلحل على الحكم ال
. زا أو تعييرايطلب في الثانحة تشخحص الوظحفة العملحة تجاهه تنجح

ألصيول و القواعد التي تقرر في المرحلة الثانحية هيي التيي ت يمى با•
ن العملحة ألنها تشيخص الموقيا العمليي تجيات التشيري  مين  ون ا

تشخص الحكم الواقعي نف ه، 

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
ليى المنهجة يتمحز به الفقه اإلمامي عن فقه العامية الّيي  يتجيه إهيت •

باتيه فان لم يمكين إث-المرحلة األولى-دائماإثبات الحكم الشرعي 
ق أضيعا باأل لة القطعحة أو المفروغ عن  لحلحتها شرعا تحول إلى طر

ارات في مقام اإلثبات من األمارات و الظنون القائمة على أساس اعتب
ات الحكيم و مناسبات و استح انات فهو يتوسل بكل وسحلة إلى إثب

فقحيه الشرعي مهما أمكن بحنما في الفقه اإلمامي كلما ليم تقيم عنيد ال
انحية و األ لة القطعحة أو الشرعحة المفروغ عنها انتقل إليى المرحلية الث
جه إليى هي تشخحص الوظحفة المقررة عند الشك و لو عقال  ون ان يت
عي، التماس األ لة و األمارات الناقصة إلثبات الحكم الشرعي الواق

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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لدي المذاهب اإلسالمیةاستصحاب الحال
ن فييهب أكثير العلميام كميا حكيات ابي»في حجحة االستصيحا  اختلفوا •

تصيحا  إليى ان االس: الحاجب و منهم المالكحة و الحنابلة و أكثر الشافعحة
ا  ام لم يقيم حجة شرعحة فححكم ببقام الحكم الّي  كان ثابتا في الماضي م

تا في الحال بطريق  لحل برفعه أو بتغححرت فحبقى األمر الثابت في الماضي ثاب
.« االستصحا 

مرتضيىو في المعالم ن بة الحجحة إلى األكثر و خالا في ذليك ال يحد ال•
.« أكثر الحنفحة و المتكلمحن كأبي الح حن البصر »كما خالا 

أن »:و هناك تفصحل ذهب إلحه أكثر المتأخرين من علميام الحنفحية و هيو•
األمر االستصحا  حجة  افعة ال حجة مثبتة، أ  أنه حجة لدفع ما يخالا

ليى ، و لحس هو حجة على إثبات أمر لم يقم  لحيل عباالستصحا الثابت
.« ثبوته

442صاألصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ 
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لدي المذاهب اإلسالمیةاستصحاب الحال
: فیاهالمسألة االولى فی االستدالل باستصحاب الحاال وداد التلا •

لبصاري فذهب أكثر الحنفیة وجماعة من المتکلمین، كأبی الحساین ا
.وغیره، إلى بطالنه

.ومن هؤالء من جوز به الترجیح ال غیر•
ی وذهب جماعة من أصحاب الشافعی، كاالمننی والصایرفی والانالا•

اء ، إلى صحة االحتجاج به، وهو المختار، وساوالمحققینمنوغیرهم 
كان ذلك االستصحاب المر وجودي أو عدمی، أو عقلی أو شارعی، 
وذلك الن ما تحقق وجوده أو عدمه فی حالاة مان االحاوال، ف ناه 

ا سابق يستلنم ظن بقائه، والظن حجة متبعة فی الشرعیات، علاى ما
.تحقیقه

127،ص4،ج(الحسنبن محمد اآلمدي أبو علی )األحکاماإلحکام فی أصول 
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لدي المذاهب اإلسالمیةاألصل العملی 
و هي ما أخي فحها لفظ الشبهة و الوقوف عندها،: األولىالطائفة •
ن رشدت أمر بحّ: إنما األمور ثالثة»: أمثال مقبولة ابن حنظلة، و قد جام فحها•

الشبهات نجا فحتبع، و أمر بحّن غحه فحجتنب، و شبهات بحن ذلك، فمن ترك
من المحرمات، و من أخي بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من ححث 

.« ال يعلم
الوقوف عنيد الشيبهة خحير مين االقتحيام فيي»: و الرواية األخرى القائلة•

[.1]« الهلكة
•______________________________
ام فيي الوقوف عند الشبهات خحر من االقتحي»: المصدر ال ابق، و فحه[ 1]•

.«الهلكات

481صاألصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ 
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لدي المذاهب اإلسالمیةاألصل العملی 
ما ور  فحها لفظة األمر باالحتحاط: الثانحةالطائفة •
:أمثال•
.« أخوك  ينك فاحتط لدينك»: قوله علحه ال ّالم•
[.1]« خي بالحائطة لدينك»: و قوله علحه ال ّالم•
 ، بلغت من الكثرة حدا قربها من التيواتر المعنيو[ 2]و هيت الروايات •

منها من فال جدوى في استعراضها و مناقشة أسانحدها و بحان الضعحا
.غحرت

482: األصول العامة فی الفقه المقارن، المتن، ص
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لدي المذاهب اإلسالمیةاألصل العملی 
:ير  على الطائفة األولىو •
حكمية، ان كلمة الشبهة التي أخيت فحها جمحعا ظاهرة في الشيبهة المت-1•

أ  التي لم يعرف حكمها الواقعي أو الظياهر ، و ليم يجعيل لهيا الشيار  
مؤمّنات من قبله، إذ مع قحام حكمها الظياهر  أو جعيل الميؤمّن فحهيا ال 

.معنى العتبارها شبهة، و تكون من األمر البحّن الرشد
و بما ان أ لة البرامة ل انها ل يان الميؤمّن، فهيي حاكمية علحهيا و مزيلية •

.لموضوعها تعبدا
عحة و ليا لم نجد أحدا من الفقهام منهم توقا في موار  الشيبهات الموضيو•

نها اعتما ا على هيت الروايات مع ان ل يا-إذا كانت وجوبحة-أو الحكمحة
.   لةآ  عن التخصحص، مما يدل على تحكحمهم أل لة البرامة على هيت األ

482: األصول العامة فی الفقه المقارن، المتن، ص
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لدي المذاهب اإلسالمیةاألصل العملی 

ذّمّاة استصاحاب باراءة المن جريان الانالایعلى أن الّي  ي تفحدت •
ب إخيرا  الثابتة قبل بعثة الرسول صلّى اللَّه علحه و آله و سيلّم يوجي

نشيأ أكثر الشبهات موضوعا من هيت األ لة، ألن أكثر الشبهات إنميا ت
من الشك في توجيه تكيالحا مين الشيار  بهيا، فينذا كيان عنيدنا 

. استصحا  يثبت عدم التكلحا بها، فال شبهة فحها أصال

484األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص



15

األصول العملیة
إن كان روى ما يبین هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه و•

غیره دد هون األمر فیه أنه دال 
ين يقیساون ستفترق أمتی على بضع وسبعین فردة أعظمها فتنة الاذ•

األمور برأيهم فیحلون الحرام ويحرمون الحالل 
ماا أناا علیاه تحا  دولاه األصاول العملیاة نص على دلول فهذا •

وهو ظاهر ف ن المخال  فی أصال مان أصاول الشاريعة وأصحابی 
فای العملیة ال يقصر عن المخال  فی أصل من األصاول االعتقادياة

هدم القواعد الشرعیة 
المالکیبن موسى اللخمی الارناطی إبراهیم : الشاطبي•

178،ص 4،ج(للشاطبیفی أصول الفقه الموافقات )
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المذاهب اإلسالمیةلدي االحتیاط 
القلاب، لبر المخبر بالموت إنما يوجب سکون النفس وطمأنینةفأما •

أال ترى أنه إذا شککه آلر بقوله التفى صاحب الدار من
وريا لما السلطان فأظهر هذا تشکك فیه، ولو كان الثاب  له علما ضر•

.تشکك فیه بخبر الواحد
اب وأما من شرط عدد الشهادة استدل فیه بالنصوص الواردة فای با•

العمل الشهادات، ف ن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يجب
به فی به، فعرفنا أن بدون ذلك ال يثب  العلم على وجه يجب العمل

.لبر متمیل بین الصدق والکذب

331،ص1ج،(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)أصول السرلسی
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المذاهب اإلسالمیةلدي االحتیاط 
ة بان علیه أن أبا بکر رضی اهلل عنه حین شهد عناده المایاروالدلیل •

: داالشعبة رضی اهلل عنه أن النبی علیه السالم أطعم الجدة السدس
ائ  بشاهد آلر فشهد معه محمد بن مسالمة رضای اهلل عناه، ولماا 

شهد معه ائ  بشاهد آلر ف: روى أبو موسى لعمر لبر االستئذان فقال
عمار رضای اهلل عناه فای وداال .عنهمأبو سعید الخدري رضی اهلل 

 سانة ال ندع كتاب ربناا وال: حديث فاطمة بن  دیس رضی اهلل عنها
 عنه علی رضی اهللودال .كذب نبینا لقول امرأة ال ندري أصدد  أم 

اذا ما: فی حديث أبی سنان االشجعی رضی اهلل عنه فای مهار المثال
! نصنع بقول أعرابی بوال على عقبه 

331،ص1ج،(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)أصول السرلسی
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المذاهب اإلسالمیةلدي االحتیاط 
ون هذا بیان أنهام كاانوا ال يقبلاون لبار الواحاد وكاانوا يعتبارفی •

ة العدالة، لطمأنینة القلب عدد الشهادة، كما كانوا يعتبرون لذلك صف
ون ومن بالغ فی االحتیاط فقد اعتبر أدصى عادد الشاهادة الن ماا د
.انذلك محتمل، وتمام الرجحان عند انقطاع االحتمال بحسب االمک

331،ص1ج،(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)أصول السرلسی
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المذاهب اإلسالمیةلدي االحتیاط 
تاأمرون كنتم لیر أمة ألرج  للناس: * )نستدل بقوله تعالىولکنا •

، ومعلوم أن هذا النع  لکل مؤمن( * بالمعروف وتنهون عن المنکر
ا فهو تنصیص على أن دول كل مؤمن فای بااب الادين يکاون أمار
عمل بالمعروف ونهیا عن المنکر، وإنما يکون كذلك إذا كان يجب ال
.ادةبما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد فی االمرين يکون زي

331،ص1ج،(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)أصول السرلسی
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ترتیب األدلة لدى أهل السنة
هر مانهم هم المتمسکون بالسنة والرأي فی الحقیقة، فقد ظوأصحابنا •

من تعظیم السنة ما لم يظهر مان غیارهم ممان يادعی أناه صااحب 
ا الحديث، النهم جوزوا نسخ الکتاب بالسانة لقاوة درجتهاا، وجاوزو
ل العمل بالمراسیل، وددموا لبر المجهول على القیااس، ودادموا داو
ررناا، الصحابی على القیاس، الن فیه شبهة السماع من الوجه الذي د
هر أثره ثم بعد ذلك كله عملوا بالقیاس الصحیح وهو المعنى الذي ظ

.بقوته

113،ص2،ج(بکربن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو محمد )السرلسیأصول 
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ترتیب األدلة لدى أهل السنة
رك الشافعی رحمه اهلل حین لم يجوز العمال بالمراسایل فقاد تافأما •

ض السنة كثیرا من السنن، وحین لم يقبل رواية المجهول فقد عطل بع
عماا أيضا، وحین لم ير تقلید الواحد من الصحابة فقد جوز االعراض
وز أن فیه شبهة السماع، ثم جوز العمل بقیاس الشبه وهو مما ال يجا

يضاف إلیه الوجوب بحال، فما حاله إال كحال من لام يجاوز العمال
یاه مان بالقیاس أصال، ثم يعمل باستصحاب الحال فحمله ما صاار إل

.االحتیاط على العمل بال دلیل وترك العمل بالدلیل
هاا، وتبین أن أصحابنا هم القدوة فی أحکام الشارع أصاولها وفروع•

که كال وأن بفتواهم اتضح الطريق للناس إال أنه بحر عمیاق ال يسال
.سابح، وال يستجمع شرائطه كل طالب، واهلل الموفق

113،ص2،ج(بکربن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو محمد )السرلسیأصول 
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
اإلمامي توسيع فيي بحيث األصيول العملحية ومن هنا نجد أن الفقهو •

البحيو  اق امها و شرائط كل منها بحنما فقه العامة لم يتعر  لتليك
بل على العكس من ذلك نجد ان للبحث عين األميارات و الظنيون و
ول محاوالت إثبات الحكم الشرعي على أساسها مجاال واسعا في أص
ي فقه العامة في الوقت الّي  يكون البحيث عنهيا عنيدنا محصيورا في

.حدو  ما هو في معر  قحام  لحل شرعي على حجحته

10: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



23

هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
صحابنا ان فكرة األصول العملحة لم تكن بهيا الوضوح في كلمات أإلّا •

  أدرجامني فجر تاريخ الفقه اإلمامي و تدوينه، بل فيي مبيدأ األمير 
ة الكتا  و و قحل بان مصا ر الفقه أربعاألصول العملیة فی دلیل العقل

ال نة و اإلجما  و العقل و أ رجت أصالة البرامة في األخحر 

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
لها ان هيت األ لة ك( قدهما)ا عى جمع كال حد المرتضى و ابن زهرة و •

ل القطعي قطعحة فاعتبرت البرامة قطعحة و العمل بها عمل بدلحل العق

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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ليال و صار انتفاء الّداللة هاهنا د
كذلك كافيا على النّفي، و ليس
ن داللة اإلثبات، ألنّه ال بّد فيه م

هي إثبات

358؛ ص2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
تياجون بيلك أجابوا على فقه العامة بأنهم يعمليون بيالقطع و ال يحو •

إلى إعمال الظنون و األمارات الناقصة 

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 

كيلك أ ر  في الدلحل العقلي بعد ذلك أصل االستصحا  و •
الحالية يالحظ ان البرامة ألحقت باالستصحا  و اعتبرت منيه ألنبل •

كانيت األصلحة برامة اليّمّة قبل الشر  و هيي تثبيت باالستصيحا  ف
و ل العقل باستصحاب حاو سموا ذلك استصحاب البراءة البرامة تعني 

فضيال مين سموت بالدلحل العقلي القطعي مع انه لحس  لحال على الحكم
. ان يكون قطعحا و انما القطعي تفريغ اليّمّة به

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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هتطورمراحل واألصل العملی فکرة 
اغوا و غحرت من تلك المرحلة نجد انهم ص( قدت)في كلمات المحقق و •

حة عقلحة االستدالل بالبرامة على اإلباحة و عدم اإللزام صحاغة استدالل
قطعحة تطبحقاً لمنهجة األ لة علحها 

أو ا ال يطااق التکلی  بالمجهول غیر معقول ألنه تکلی  بمبان فقالوا •
ت ، ألن األحكام قيد بلغيعدم الدلیل على الحکم دلیل على العدمان 

جمحعا

9ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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