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3

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



4

علم اصول الفقه

:  القسم االول
علی الحکمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل االول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث



5

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

فت المكلّف إذا الت
إلى حكم شرعيّ 

القطع

الظنّ 

الشكّ 

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



6

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[األصول العملية األربعة و مجاريها]•
.إمّا أن يالحظ فيه الحالة السابقة أم ال•
.فإمّا أن يمكن االحتياط أم ال: و على الثاني•
.بهفإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف: و على األوّل•
فاألوّل مجرى االستصحاب، •
مجرى التخيير، الثانيو •
.مجرى أصالة البراءة، و الرابع مجرى قاعدة االحتياطالثالثو •

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



7

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

ال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



8

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

الشّك 

يالحظ فيه 
ةالحالة السابق

االستصحاب

ال

اطيمكن االحتي

ال

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



9

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



10

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



11

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[تقرير آخر لمجاري االصول العمليّة]•
الشككّ إمّكا أن يالحكظ فيكه الحالكة السكابقة أو ال ، : و بعبارة اخرى•

ي إمّا أن يكون الشككّ فيكه فك: فاألوّل مجرى االستصحاب، و الثاني
ككن إمّكا أن يم: التكليف أو ال، فاألوّل مجرى أصالة البراءة، و الثكاني

رى االحتياط فيه أو ال، فاألوّل مجرى قاعدة االحتياط، و الثاني مجك
.قاعدة التخيير 

26: ، ص1فرائد األصول، ج



12

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

ي تقرير آخر لمجار]
[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

ال 

26: ، ص1فرائد األصول، ج



13

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

االستصحاب

ال 

26: ، ص1فرائد األصول، ج



14

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی

تقرير آخر لمجاري]
[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

االستصحاب

ال 

فالشّك في التكلي

ال

26: ، ص1فرائد األصول، ج



15

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

االستصحاب

ال 

البراءةأصالةفالشّك في التكلي

ال

26: ، ص1فرائد األصول، ج



16

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

االستصحاب

ال 

البراءةأصالةفالشّك في التكلي

ال

هيمكن االحتياط في

ال

26: ، ص1فرائد األصول، ج



17

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
تقرير آخر لمجاري]

[االصول العمليّة

الشكّ 

يالحظ فيه الحالة 
السابقة

االستصحاب

ال 

أصالة البراءةفالشّك في التكلي

ال

االحتياطقاعدةهيمكن االحتياط في

التخييرقاعدةال

26: ، ص1فرائد األصول، ج



18

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

ربعةتقسيم األصول العملية إلى أ

البراءة

االشتغال

التخيير

االستصحاب

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



19

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

ها وجه تخصيص
بالذكر

يجوابه التاريخ

جوابه المنهجي

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



20

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصيصها بالذكر

جوابه التاريخي

بحث األصول نشأ تحت 
و عنوان الدليل العقلي

األصول المذكورة هي 
المناسبة مع الدليل العقلي

جوابه المنهجي

ال تجري األصول األخرى
قع في الشبهات الحكمية فال ت
في طريق استنباط حكم 

ةشرعي أصال كأصالة الصح

انها ال تكوناألصول األخرى
مشتركة في الفقه كما في

أصالة الطهارة

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



21

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

وجه تخصيصها بالذكر

جوابه التاريخي
بحث األصول نشأ تحت 

عنوان الدليل العقلي
األصول المذكورة هي 
يالمناسبة مع الدليل العقل

األصول األخرىجوابه المنهجي

ال تجري في الشبهات 
يق الحكمية فال تقع في طر

استنباط حكم شرعي أصال
كأصالة الصحة

انها ال تكون مشتركة في
رةالفقه كما في أصالة الطها

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



22

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة

األصول األخرىجوابه المنهجي

ت ال تجري في الشبها
ي الحكمية فال تقع ف

طريق استنباط حكم
شرعي أصال كأصالة 

الصحة

ة انها ال تكون مشترك
الة في الفقه كما في أص

الطهارة

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



23

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة
لكى اعتاد علماء األصول تقسكي  األصكول العمليكة إ-الرابعةالمقدمة •

البراءة و االشتغال و التخيير و االستصحاب: أربعة
يكة األصكول العملالقواعدو ، و وجه تخصيصها بالذكر دون غيرها من •

كأصالة الصحة أو الطهارة هو 

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



24

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة
التاريخي الّذي أشرنا إليه فكي المقدمكة األولكى مكن انّ بحكثجوابه •

األصول نشأ تحت عنوان الكدلي  العقلكي و األصكول المكذكورة هكي
تصحاب المناسبة مع الدلي  العقلي لكونها ذات جذور عقلية حتى االس
نقك  ككان الّذي كانوا يستدلون عليه بالعق ، و أول من استدل عليه بال

( قده)هو والد الشيخ البهائي 

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



25

تقسیم األصول العملیة إلى أربعة
جوابه المنهجي انّ األصول األخرى امّا ان ال تجري فكي الشكبهاتو •

الة الصحة الحكمية فال تقع في طريق استنباط حك  شرعي أصال كأص
 األمرين أو انها ال تكون مشتركة في الفقه كما في أصالة الطهارة و كال

رحه شرط في اندراج المسألة في بحوث عل  األصول على ما تقدم ش
. مفصال في تعريف عل  األصول

19ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



26

البراءةأصالة 

أصالة البراءة

يةالبراءة العقل

البراءة 
.الشرعية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



27

البراءة العقلیة
:البراءة العقلية-1•
  أي قد كادت انّ تكون إجماعية في العصر الثالث من عصور العلكو •

فنيكة و قد اكتسب هذا األص  صكيغة( قده)منذ زمن الوحيد البهبهاني 
، بقبح العقاب بال بیانسميت قاعدة عقلیة تحت 

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



28

عصور علم األصول
دم عكن ء الّذي يمكننا تقريره اآلن مع تلخيص ك  ما تقكإنما الشيو •

:تاريخ العل  هو أن الفكر العلمي مرّ بعصور ثالثة
  ، و هو عصر وضكع البكذور األساسكية لعلكالعصر التمهیدي( األول)•

تهي بظهور األصول، و يبدأ هذا العصر بابن أبي عقي  و ابن الجنيد و ين
.الشيخ

87ص؛ ( طبع قديم ) المعالم الجديدة لألصول 



29

عصور علم األصول
ور و ، و هو العصر الّذي اختمرت فيكه تلكك البكذعصر العلم( الثاني)•

أثمرت و تحددت معال  الفكر األصكولي و انعكسكت علكى مجكاالت
سي و في نطاق واسع، و رائد هذا العصر هو الشيخ الطوالفقهي البحث

هيد من رجاالته الكبار ابن إدريس و المحقق الحلي و العالمكة و الشك
.األول و غيره  من النوابغ

88ص؛ ( طبع قديم ) المعالم الجديدة لألصول 



30

عصور علم األصول
تكاريخ ، و هو العصر الّذي افتتحتكه فكيالکمال العلمیعصر ( الثالث)•

ر علكى العل  المدرسة الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عش
ثالكث بمكا يد األستاذ الوحيد البهبهاني، و بدأت تبني للعلك  عصكره ال
.قدمته من جهود متضافرة في الميدانين األصولي و الفقهي

88ص؛ ( طبع قديم ) المعالم الجديدة لألصول 



31

عصور علم األصول
تاذ قد تمثلت تلك الجهود في أفكار و بحوث رائد المدرسكة األسكو •

قرن الوحيد و أقطاب مدرسته الذين واصلوا عم  الرائد حوالي نصف
. مةحتى استكم  العصر الثالث خصائصه العامة و وص  إلى الق

88ص؛ ( طبع قديم ) المعالم الجديدة لألصول 



32

البراءة العقلیة
ة بحسب الحقيقة قد شككلت هكذه القاعكدة أحكد األسكس الرئيسكيو •

للتفكيككر األصككولي المعاصككر و طككرازه و لهككذا اسككتحكمت القاعككدة
ث القطكع استحكاما شديدا و منشأ هذا التفكير ما أشرنا إليه في مباح

من انّ المحققين من علماء األصول قد فصلوا بين امرين 

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



33

البراءة العقلیة

المحققين من 
علماء األصول 

ن قد فصلوا بي
امرين

مولوية المولى
و حق طاعته 

ميزان الحجية 
و المنجزية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



34

البراءة العقلیة
طاعتهأحدهما مولوية المولى و حق •
ادة و اعتبروا المولوية و حق الطاعكة كليكا متواط كا ال تقبك  ال يكو •

يكف النقصان و ليست ذات مراتب و هي عبارة عن حق طاعة ك  تكل
. يصدر عن المولى واقعا إذا تمت عليه الحجة و البيان

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



35

البراءة العقلیة
،مي ان الحجية و المنج ية-الثانيو •
لبحكث فقالوا بأنّ البحث في أص  المولوية موضعه عل  الكالم و امّا ا•

. عن مي ان الحجية فهو وظيفة البحث األصولي

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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