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القسم االول :الحجة علی

الفصل الثانی:الحجة غیر

الحکم او المذهب

المحرزة

القسم الثانی :الحجة

الفصل الثالث:تعارض

علی النظام

الحجج
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الفصل الثانی:الحجة غیر المحرزة
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ّ
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ّ
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5

فرائد األصول ؛ ج 1؛ ص25

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• المقدمة األولى في شرح المفهوم األصولي عن فكرة األصل العمليي و
ما مر به من مراحل متطورة حتى انتهى إلى التحديد و التنقيح الّيي
نفهمه الحوم
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بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• فنقول :ان منهج االستنباط في الفقه اإلمامي قد اعتمد عليى افتيرا
مرحلتحن لالستنباط يطلب في أوالهما الدلحل على الحكم الشيرعي و
يطلب في الثانحة تشخحص الوظحفة العملحة تجاهه تنجحزا أو تعييرا.
• و القواعد التي تقرر في المرحلة الثانحية هيي التيي ت يمى باألصيول
العملحة ألنها تشيخص الموقيا العمليي تجيات التشيري مين ون ان
تشخص الحكم الواقعي نف ه،
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بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• هيت المنهجة يتمحز به الفقه اإلمامي عن فقه العامية الّيي يتجيه إليى
إثبات الحكم الشرعي دائما -المرحلة األولى -فان لم يمكين إثباتيه
باأل لة القطعحة أو المفروغ عن لحلحتها شرعا تحول إلى طرق أضيعا
في مقام اإلثبات من األمارات و الظنون القائمة على أساس اعتبارات
و مناسبات و استح انات فهو يتوسل بكل وسحلة إلى إثبات الحكيم
الشرعي مهما أمكن بحنما في الفقه اإلمامي كلما ليم تقيم عنيد الفقحيه
األ لة القطعحة أو الشرعحة المفروغ عنها انتقل إليى المرحلية الثانحية و
هي تشخحص الوظحفة المقررة عند الشك و لو عقال ون ان يتجه إليى
التماس األ لة و األمارات الناقصة إلثبات الحكم الشرعي الواقعي،
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بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

األصل العملی لدي المذاهب اإلسالمیة

• اختلفوا في حجحة االستصيحا «فييهب أكثير العلميام كميا حكيات ابين
الحاجب و منهم المالكحة و الحنابلة و أكثر الشافعحة :إليى ان االستصيحا
حجة شرعحة فححكم ببقام الحكم الّي كان ثابتا في الماضي ما ام لم يقيم
لحل برفعه أو بتغححرت فحبقى األمر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق
االستصحا » .
• و في المعالم ن بة الحجحة إلى األكثر و خالا في ذليك ال يحد المرتضيى
كما خالا «أكثر الحنفحة و المتكلمحن كأبي الح حن البصر » .
• و هناك تفصحل ذهب إلحه أكثر المتأخرين من علميام الحنفحية و هيو« :أن
االستصحا حجة افعة ال حجة مثبتة ،أ أنه حجة لدفع ما يخالا األمر
الثابت باالستصحا  ،و لحس هو حجة على إثبات أمر لم يقم لحيل عليى
ثبوته» .
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األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص442

•
•

•
•
•
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األصل العملی لدي المذاهب اإلسالمیة
الطائفة األولى :و هي ما أخي فحها لفظ الشبهة و الوقوف عندها،
أمثال مقبولة ابن حنظلة ،و قد جام فحها« :إنما األمور ثالثة :أمر بحّن رشدت
فحتبع ،و أمر بحّن غحه فحجتنب ،و شبهات بحن ذلك ،فمن ترك الشبهات نجا
من المحرمات ،و من أخي بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من ححث
ال يعلم» .
و الرواية األخرى القائلة« :الوقوف عنيد الشيبهة خحير مين االقتحيام فيي
الهلكة» [.]1
______________________________
[ ]1المصدر ال ابق ،و فحه« :الوقوف عند الشبهات خحر من االقتحيام فيي
الهلكات».
األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص481

•
•
•
•
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األصل العملی لدي المذاهب اإلسالمیة
الطائفة الثانحة :ما ور فحها لفظة األمر باالحتحاط
أمثال:
قوله علحه ال ّالم« :أخوك ينك فاحتط لدينك» .
و قوله علحه ال ّالم« :خي بالحائطة لدينك» [.]1
و هيت الروايات [ ]2بلغت من الكثرة حدا قربها من التيواتر المعنيو ،
فال جدوى في استعراضها و مناقشة أسانحدها و بحان الضعحا منها من
غحرت.

األصول العامة فی الفقه المقارن ،المتن ،ص482 :

•
•

•
•
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األصل العملی لدي المذاهب اإلسالمیة
و ير على الطائفة األولى:
 -1ان كلمة الشبهة التي أخيت فحها جمحعا ظاهرة في الشيبهة المتحكمية،
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.
و ليا لم نجد أحدا من الفقهام منهم توقا في موار الشيبهات الموضيوعحة
أو الحكمحة -إذا كانت وجوبحة -اعتما ا على هيت الروايات مع ان ل يانها
آ عن التخصحص ،مما يدل على تحكحمهم أل لة البرامة على هيت األ لة.
األصول العامة فی الفقه المقارن ،المتن ،ص482 :

األصل العملی لدي المذاهب اإلسالمیة
• على أن الّي ي تفحدت الغزاليی من جريان استصيحا بيرا ة الذّمّية
الثابتة قبل بعثة الرسول صلّى اللَّه علحه و آله و سيلّم يوجيب إخيرا
أكثر الشبهات موضوعا من هيت األ لة ،ألن أكثر الشبهات إنميا تنشيأ
من الشك في توجيه تكيالحا مين الشيار بهيا ،فينذا كيان عنيدنا
استصحا يثبت عدم التكلحا بها ،فال شبهة فحها أصال.
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األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص484
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