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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



2925269: دورنگار2907520-21: تلفن10پالک –14كوچه –متري گلستان 20بلوار امين –ق  
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


