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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

6

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،

7

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 إلى
التماس األ لة و األمارات الناقصة إلثبات الحكم الشرعي الواقعي،
8

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

استصحاب الحال لدي المذاهب اإلسالمیة

• اختلفوا في حجحة االستصحاب «فييهب أكثير العلميام كميا حكيات ابين
الحاجب و منهم المالكحة و الحنابلة و أكثر الشافعحة :إلى ان االستصيحاب
حجة شرعحة فححكم ببقام الحكم الّي كان ثابتا في الماضي ما ام لم يقم
لحل برفعه أو بتغححرت فحبقى األمر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق
االستصحاب» .
• 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 علمام الحنفحية و هيو« :أن
االستصحاب حجة افعة ال حجة مثبتة ،أ أنه حجة لدفع ما يخالا األمر
الثابت باالستصحاب ،و لحس هو حجة على إثبات أمر لم يقم لحيل عليى
ثبوته» .
9

األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص442

استصحاب الحال لدي المذاهب اإلسالمیة

• المسألة االولى فی االستدالل باستصحاب الحاال وداد التلا فیاه:
فذهب أكثر الحنفیة وجماعة من المتکلمین ،كأبی الحساین البصاري
وغیره ،إلى بطالنه.
• ومن هؤالء من جوز به الترجیح ال غیر.
• وذهب جماعة من أصحاب الشافعی ،كاالمننی والصایرفی والانالای
وغیرهم من المحققین ،إلى صحة االحتجاج به ،وهو المختار ،وساواء
كان ذلك االستصحاب المر وجودي أو عدمی ،أو عقلی أو شارعی،
وذلك الن ما تحقق وجوده أو عدمه فای حالاة مان االحاوال ،ف ناه
يستلنم ظن بقائه ،والظن حجة متبعة فی الشارعیا ،،علاى ماا سابق
تحقیقه.
10

اإلحکام فی أصول األحکام(علی بن محمد اآلمدي أبو الحسن)،ج،4ص127

•
•

•
•
•

11

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 عند 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

•
•
•
•
•

12

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 :

•
•

•
•

13

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 الظاهر  ،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 ان 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
آب 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 الانالی من جرييان استصاحاب باراءة الذّمّاة
الثابتة قبل بعثة الرسول صلّى اللَّه علحه و آله و سلّم 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
استصحاب يثبت عدم التكلحا بها ،فال شبهة فحها أصال.

14

األصول العامة فی الفقه المقارن ؛ المتن ؛ ص484

األصول العملیة

• روى ما يبین هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه وإن كاان
غیره دد هون األمر فیه أنه دال
• ستفترق أمتی على بضع وسبعین فردة أعظمها فتناة الاذين يقیساون

األمور برأيهم فیحلون الحرام ويحرمون الحالل

• فهذا نص على دلاول األصاول العملیاة تحا دولاه ماا أناا علیاه
وأصحابی وهو ظاهر ف ن المخال فای أصال مان أصاول الشاريعة
العملیة ال يقصر عن المخال
هدم القواعد الشرعیة

فی أصل من األصاول االعتقادياة فای

• الشاطبي :إبراهیم بن موسى اللخمی الارناطی المالکی
15

(الموافقا ،فی أصول الفقه للشاطبی)،ج، 4ص 178

االحتیاط لدي المذاهب اإلسالمیة

• فأما لبر المخبر بالمو ،إنما يوجب سکون النفس وطمأنیناة القلاب،
أال ترى أنه إذا شککه آلر بقوله التفى صاحب الدار من
• السلطان فأظهر هذا تشکك فیه ،ولو كان الثاب له علما ضروريا لما
تشکك فیه بخبر الواحد.
• وأما من شرط عدد الشهادة استدل فیه بالنصوص الاواردة فای بااب
الشهادا ،،ف ن الشرع اعتبر ذلك لثبو ،العلم على وجه يجب العمل
به ،فعرفنا أن بدون ذلك ال يثب العلم على وجه يجب العمل به فای
لبر متمیل بین الصدق والکذب.
16

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،1ص331

االحتیاط لدي المذاهب اإلسالمیة

• والدلیل علیه أن أبا بکر رضی اهلل عنه حین شهد عناده المایارة بان
شعبة رضی اهلل عنه أن النبی علیه السالم أطعم الجدة الساد داال:
ائ بشاهد آلر فشهد معه محمد بن مسالمة رضای اهلل عناه ،ولماا
روى أبو موسى لعمر لبر االستئذان فقال :ائ بشاهد آلر فشهد معه
أبو سعید الخدري رضی اهلل عانهم.وداال عمار رضای اهلل عناه فای
حديث فاطمة بن دیس رضی اهلل عنها :ال ندع كتاب ربناا وال سانة
نبینا لقول امرأة ال ندري أصدد أم كذب .ودال علی رضی اهلل عنه
فی حديث أبی سنان االشجعی رضی اهلل عنه فای مهار المثال :مااذا
نصنع بقول أعرابی بوال على عقبه !
17

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،1ص331

االحتیاط لدي المذاهب اإلسالمیة

• فی هذا بیان أنهام كاانوا ال يقبلاون لبار الواحاد وكاانوا يعتبارون
لطمأنینة القلب عدد الشهادة ،كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالاة،
ومن بالغ فی االحتیاط فقد اعتبر أدصاى عادد الشاهادة الن ماا دون
ذلك محتمل ،وتمام الرجحان عند انقطاع االحتمال بحسب االمکان.

18

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،1ص331

االحتیاط لدي المذاهب اإلسالمیة

• ولکنا نستدل بقوله تعالى( * :كنتم لیر أمة ألرج للنا تاأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنکر) * ومعلوم أن هذا النع لکل ماؤمن،
فهو تنصیص على أن دول كل ماؤمن فای بااب الادين يکاون أمارا
بالمعروف ونهیا عن المنکر ،وإنما يکون كذلك إذا كان يجب العمل
بما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد فی االمرين يکون زيادة.

19

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،1ص331

ترتیب األدلة لدى أهل السنة

• وأصحابنا هم المتمسکون بالسنة والرأي فی الحقیقة ،فقد ظهر مانهم
من تعظیم السنة ما لم يظهر مان غیارهم ممان يادعی أناه صااحب
الحديث ،النهم جوزوا نسخ الکتاب بالسانة لقاوة درجتهاا ،وجاوزوا
العمل بالمراسیل ،وددموا لبر المجهول على القیاا  ،ودادموا داول
الصحابی على القیا  ،الن فیه شبهة السماع من الوجه الاذي دررناا،
ثم بعد ذلك كله عملوا بالقیا الصحیح وهو المعنى الذي ظهر أثره
بقوته.

20

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،2ص113

ترتیب األدلة لدى أهل السنة

• فأما الشافعی رحمه اهلل حین لم يجاوز العمال بالمراسایل فقاد تارك
كثیرا من السنن ،وحین لم يقبل رواية المجهول فقد عطل بعض السنة
أيضا ،وحین لم ير تقلید الواحد من الصحابة فقد جوز االعراض عماا
فیه شبهة السماع ،ثم جوز العمل بقیا الشبه وهو مماا ال يجاوز أن
يضاف إلیه الوجوب بحال ،فما حاله إال كحال من لام يجاوز العمال
بالقیا أصال ،ثم يعمل باستصحاب الحال فحمله ما صاار إلیاه مان
االحتیاط على العمل بال دلیل وترك العمل بالدلیل.
• وتبین أن أصحابنا هم القدوة فی أحکاام الشارع أصاولها وفروعهاا،
وأن بفتواهم اتضح الطريق للنا إال أنه بحر عمیاق ال يسالکه كال
سابح ،وال يستجمع شرائطه كل طالب ،واهلل الموفق.
21

أصول السرلسی(محمد بن أحمد بن أبی سهل السرلسی أبو بکر)،ج،2ص113

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و من هنا نجد أن الفقهاإلمامي توسع فيي بحيث األصيول العملحية و
اق امها و شرائط كل منها بحنما فقه العامة لم يتعر لتليك البحيو
بل على العكس من ذلك نجد ان للبحث عن األميارات و الظنيون و
محاوالت إثبات الحكم الشرعي على أساسها مجاال واسعا في أصول
فقه العامة في الوقت الّي يكون البحيث عنهيا عنيدنا محصيورا فيي
حدو ما هو في معر قحام لحل شرعي على حجحته.

22

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص10 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• إلّا ان فكرة األصول العملحة لم تكن بهيا الوضوح في كلمات أصحابنا
مني فجر تاريخ الفقه اإلمامي و تدوينه ،بل في مبيدأ األمير أدرجا
األصول العملیة فی دلیل العقل و قحل بان مصا ر الفقه أربعة الكتاب و
ال نة و اإلجما و العقل و أ رجت أصالة البرامة في األخحر

23

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و ا عى جمع كال حد المرتضى و ابن زهرة (قدهما) ان هيت األ لة كلها
قطعحة فاعتبرت البرامة قطعحة و العمل بها عمل بدلحل العقل القطعي

24

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

و صار انتفاء ال ّداللة هاهنا دليال
كافيا على النّفي ،و ليس كذلك
اإلثبات ،ألنّه ال ب ّد فيه من داللة
هي إثبات
25

الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج 2؛ ص358

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و بيلك أجابوا على فقه العامة بأنهم يعمليون بيالقطع و ال يحتياجون
إلى إعمال الظنون و األمارات الناقصة

26

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره
• و كيلك أ ر في الدلحل العقلي بعد ذلك أصل االستصحاب
• بل يالحظ ان البرامة ألحقت باالستصحاب و اعتبرت منه ألن الحالية
األصلحة برامة اليّمّة قبل الشر و هيي تثبيت باالستصيحاب فكانيت
البرامة تعني استصحاب البراءة و سموا ذلك باستصحاب حال العقل و
سموت بالدلحل العقلي القطعي مع انه لحس لحال على الحكم فضيال مين
ان يكون قطعحا و انما القطعي تفريغ اليّمّة به.

27

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و في كلمات المحقق (قدت) و غحرت من تلك المرحلة نجد انهم صاغوا
االستدالل بالبرامة على اإلباحة و عدم اإللزام صحاغة استداللحة عقلحة
قطعحة تطبحقاً لمنهجة األ لة علحها
• فقالوا بان التکلی بالمجهول غیر معقول ألنه تکلی بما ال يطااق أو
ان عدم الدلیل على الحکم دلیل على العدم ،ألن األحكام قيد بلغيت
جمحعا

28

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

البراءة األصلیة

• فاعلم :أن األصل خلو اليّمّة عن الشواغل الشرعحة ،فنذا ا عيى ميد
حكماً شرعحاً ،جاز لخصمه أن يتم ك في انتفائه بيالبرامة األصيلحة،
فحقول :لو كان ذلك الحكم ثابتاً[ ،لكان] علحه اللة شرعحة ،لكن لحس
كيلك فحجب نفحه،
• و ال ي تمر هيا الدلحل اال ببحان مقدمتحن:

29

معارج األصول ( طبع دديم ) ؛ ص212

البراءة األصلیة

• إحداهما :انه ال اللة علحه شرعاً ،بأن (نضيبط) طيرق االسيتدالالت
الشرعحة ،و نبحن عدم اللتها علحه.
• و الثانحة :أن (نبحن) أنه لو كان هيا الحكم ثابتياً ليدلت علحيه إحيدى
تلك الدالئل ،ألنه لو لم يكن علحه اللة ،لزم التكلحا [بما ال طرييق
للمكلا إلى العلم به ،و هو تكلحا] بما ال يطاق ،و لو كان علحه اللة
غحر تلك (األ لة) لما كانت أ لة الشر منحصرة [فحها] ،لكن قد بحّنيا
انحصار األحكام في تلك الطرق.
• و عند هيا يتم كون ذلك لحال على نفي الحكم .و اللَّه أعلم.
30

معارج األصول ( طبع دديم ) ؛ ص212

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و هكيا حاولوا إلباس البيرامة ثيوب اليدلحل القطعيي عليى الحكيم
الشرعي الواقعي
• و بعد ان التفت إلى ان األ لة المعتمدة في الفقه فحها ميا هيو ظنيي و
لكنه معتبر شرعا كظهورات و خبر الثقة مثال و شا تقبل فكرة العميل
بالظن إذا كان معتبرا شرعا بدلحل قطعي اعتبرت األصول العملحة أ لية
ظنحة فجعل االستصحاب حجة من باب إفا ته للظن بل فيي المعيالم
جعل المرامة البرامة لحال ظنحا بل وقع ذلك ليبع المتيأخرين كميا
ذكرت الشحخ األنصار (قدت) و استغرب منه.
31

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص9

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و بعد ذلك اختمرت تدريجحا الفكرة الصحححة عن األصيل العمليي و
انه ال يطلب منه الكشا عن الحكم الواقعي و جعله لحال علحيه لكيي
يبحث عن كونه قطعحا أو ظنحا و انما المطلوب منيه تحدييد الموقيا
العملي للمكلا تجات الحكم الواقعي عند عدم إمكان إثباتيه بيدلحل و
من هنا يكون قطعحا ألن فراغ اليّمّة به يكون قطعحا و لكنه مع ذلك ال
يص حشرت ضمن األ لة
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و قد جامت في كلمات المحقق جمال الدين إشيارة إليى مثيل هييت
التفرقة و التي كانت بحق بداية اختمار هيت الفكرة و على يد األسيتاذ
الوححد البهبهاني (قدت) و تالميته خصوصيا صياحب الحاشيحة عليى
المعالم تحد ت الفكرة و تنقحيت أكثير حتيى انيا نجيد ان صياحب
الحدائق المعاصر لألستاذ الوححد ي تعر في كتابه الدرة النجفحة أ لة
القائلحن بأصل البرامة و يناقشها و هي كلها بروححية ان البيرامة لحيل
على الحكم،
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• ثم يقول في نهاية ذلك و من هنا ذهب بع متأخر المتيأخرين ان
البرامة لح ت لحال على الحكم و انما على نفي تكلحفنا بالحكم و لعل
نظرت إلى المحقق جمال الدين أو إلى الوححد البهبهاني (قدهما)

34

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• احتج بع فضالم متأخر المتأخرين بأن القول بالبرامة األصلحة مما
تدل علحه اآلية و االخبار ،كقوله تعالى« :خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِيي الْيأَرْ ِ
جَمِحعاً» « »2و قول الصا ق (علحه ال الم)« :كل شييم مطليق حتيى
ير فحه نهي» «.»1
• ( )2سورة البقرة آية .29
• (  )1المرو في الفقحه في بياب( وصيا الصيالة مين فاتحتهيا اليى
خاتمتها) .و في الوسائل في باب -19 -من أبواب القنوت من كتياب
الصالة .و في باب -12 -من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به من
كتاب القضام.
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الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج ،1ص47 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• قال :على انا ال نعنی بالبراءة األصلیة عدم التکلی بالکلیاة ،لظهاور
فساده بما استفاض فی االلبار انه ال حکم من األحکام اال و داد ورد
فیه لطاب شرعی ،و انما نعنی بها عدم تعلق التکلیا بناا و أصاالة
براءة الذمة منه ،لعدم الودوف على دلیله ،إذ ال تکلی إال بعد البیان.
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الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج ،1ص48 :

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و كان اختمار هيت الفكرة أحد األمور التي جعلتنا نعتبر عصر الوححيد
و مرحلته من تاريخ علم األصول عصرا ثالثا من عصور هيا العليم و
تاريخه و قد كان هيا فتحا كبحرا في منهجة بحو علم األصيول و ان
كان ذلك لم ينعكس فيي التصينحفات المدونية اال عليى ييد الشيحخ
األنصار (قدت) ححث صنا كتابيه «فرائيد األصيول» ح يب هييت
المنهجة.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

عصور علم األصول

• و إنما الشيم الّي يمكننا تقريرت اآلن مع تلخحص كل ما تقيدم عين
تاريخ العلم هو أن الفكر العلمي مرّ بعصور ثالثة:
• (األول) العصر التمهحد  ،و هو عصير وضيع البييور األساسيحة لعليم
األصول ،و يبدأ هيا العصر بابن أبي عقحل و ابن الجنحد و ينتهي بظهور
الشحخ.
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المعالم الجديدة لألصول ( طبع دديم ) ؛ ص87

عصور علم األصول

• (الثاني) عصر العلم ،و هو العصر الّي اختمرت فحيه تليك البييور و
أثمرت و تحد ت معالم الفكر األصيولي و انعك يت عليى مجياالت
البحث الفقهي في نطاق واسع ،و رائد هيا العصر هو الشحخ الطوسي و
من رجاالته الكبار ابن إ ريس و المحقق الحلي و العالمية و الشيهحد
األول و غحرهم من النوابغ.
• (الثالث) عصر الكمال العلمي ،و هو العصر الّي افتتحتيه فيي تياريخ
العلم المدرسة الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر عليى
يد األستاذ الوححد البهبهاني ،و بدأت تبني للعليم عصيرت الثاليث بميا
قدمته من جهو متضافرة في المحدانحن األصولي و الفقهي.
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المعالم الجديدة لألصول ( طبع دديم ) ؛ ص88

عصور علم األصول

• و قد تمثلت تلك الجهو في أفكار و بحو رائد المدرسية األسيتاذ
الوححد و أقطاب مدرسته اليين واصلوا عمل الرائد حوالي نصا قرن
حتى استكمل العصر الثالث خصائصه العامة و وصل إلى القمة.
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المعالم الجديدة لألصول ( طبع دديم ) ؛ ص88

فکرة األصل العملی و مراحل تطوره

• و قد نقل فحه عن الوححد انه سيمى األميارات باأل لية االجتها يية و
األصول باأل لة الفقاهتحة و قال انه يرجع نكتة مراجعته إلى تعريا كل
من االجتها و الفقه ححث يعرف األول بأنيه تحصيحل الظين بيالحكم
الشرعي و الثاني تحصحل العليم بيالتكلحا الشيرعي و كيأن األسيتاذ
الوححد حمل الحكم الشرعي فيي األول عليى اليواقعي و إلّيا فالفقيه
اإلمامي ال يعتمد على الظن بالحكم الواقعي من ون قطع بحجحتيه ،و
الثاني على األعم منه و من الظاهر بل ينبغي ان يرا به األعم منهما
و من الوظحفة العقلحة العملحة و إال فالفقه ال يكون ائما موجبا للعميل
بالحكم الشرعي الواقعي .هيا مجمل تاريخ فكرة األصل العملي.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• بزرگترين ابتكار شهحد صدر ر كل مباحث اصولي ،مطلبي است كيه ر
جواب به شبهه ابن قبه ،نق غر و عدم تنجحز حكم واقعيي مطيرح
نمو ت است .آنچه و ر اينجا بحان ميكند اگر چه يك م أله اصيولي
نح ت و جزو مبا تصديقي علم اصول مح وب مييشيو  ،اميا تيأثحر
ب حار گ تر تا بر مجموعه تصوراتي كه ر علم اصول ارييم ،از ييك
سو و بر مجموعه تنايجي كه ر م ايل مختليا عليم اصيول بيه سيت
ميآوريم ،از سو يگر ،خواهد گياشت .ر رات حل و طريقحت محضه
ر امارات و اصول عملحه حفظ ميشو و مشكل تصويب كامالً از محيان
ميرو  .بحث شهحد صدر بر چند مقدمه استوار است:
42

جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• أ .توسعه محركحت غر مولي :وقتي غر مولي به چحز تعليق
ميگحر  ،گاهي به لحل اشيتبات ر ميور غير  ،محركحيت غير
توسعه مييابد ر حالي كه خو غر هحچ تغححر نكر ت است .ر
يك مثال سا ت ميتوان ابهام موجو ر عبارت را مرتفع ساخت:
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• فر كنحد مولي خواهان اكرام زيد است و عبد شخص زيد را ميشناسد.
مولي ر اين فر  ،عبد را به اندازتا تحرييك مييكنيد كيه غرضي
حاصل شو  .از اين رو اكرام زيد را از عبد ميخواهد و بح از اين او را
تحريك نميكند .اما اگر عبد شخص زيد را نشناسد ،مولي برا تحصيحل
غر خوي به گونها يگر عمل ميكند .مثالً اگر زيد ر بحن جمعيي
است كه عبد نميتواند تشخحص هد زيد كدام يك از آنها اسيت ،ميولي،
اكرام همه آنها را طلب ميكند .او با اين كه فقط اكرام زييد را خواهيان
است ،اما برا تحصحل غرض  ،عبد را به اكرام همه افرا جميع وا ار
مينمايد .ر اين صورت تحريك مولي توسعه يافته و به جيا ايين كيه
عبد مأمور به اكرام يك نفر شو  ،بايد جمع را اكرام كند؛ اما غر ميولي
توسعه نحافته ،او هنوز جز اكرام زيد را نمييخواهيد و غير واقعيياش
فقط اكرام زيد است.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• به عبارت يگر مولي ر اينجا نحز قاعدتاً بايد عبد را فقط بيه اكيرام
زيد وا ار كند ،نه اكرام يگران؛ اما چون از ييك سيو عبيد قيدرت
تشخحص زيد را ندار و از سو يگر اكرام زيد برا ميولي ب يحار
اهمحت ار  ،او را به اكرام جمع فرمان مي هد و بدين ترتحب اهمحت
غر مولي ،سبب گ ترش ايرت محركحت آن ميشو .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• نكته اساسي ر اين مقدمه آن است كيه ر عيحن توسيعه و تغححير
محركحت غر مولي ،خو غر هحچگونه تغححر نمييابد .ميولي
همچنان همان را ميخواهد كه قبل از توسعه خواهيان بيو ؛ اميا بيه
لحل اين كه برا عبد ممكن نح ت فقط ر محيدو ت غير و
تحريك شو و بيرا خيو او تيأمحن غير ب يحار اهمحيت ار ،
محركحت غر خوي راتوسعه مي هد .او جز از طرييق توسيعه
تحريك عبد نميتواند به غر خوي برسد.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• ب .تزاحم حفظي :شهحد صيدر ر بحيث تيزاحم بيه خليق مطليب
جديد پر اختيه اسيت كيه مقدميه وم او را ر اينجيا تشيكحل
مي هد .قبل از و  ،و نو تزاحم برا فقها و اصيوليهيا شيناخته
شدت بو  :أ .تزاحم ر مالكات كه اين نو تزاحم را مرحيوم آخونيد
مطرح ميكند و هر جا و تزاحم را به كار گرفتيه ،بيه هميحن معنيا
است .ب .تزاحم ر مقام امتثال كه مرحوم نائحني نوعاً بيه ايين نيو
تزاحم توجه ار  .ر اين نو  ،عبد ر مقام امتثيال گرفتيار تيزاحم
ميشو .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• شهحد صدر نو سومي را به نام تزاحم حفظي مطرح ميكند كه با آن
و نو يگر متفاوت است .برخي متوجه اين تفاوت نشدند و گميان
كر ند آقا صدر فقط اسم يكيي از آن و را تغححير ا ت اسيت ،ر
حالي كه اينطور نح ت .تزاحم حفظيي كيامالً بيا آن و تيا يگير
متفاوت است.
• برا روشن شدن تزاحم حفظي مختصراً به شرح و تزاحم مالكي و
امتثالي ميپر ازيم.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• تزاحم مالكي :اين تزاحم ر جايي است كه ر يك عميل ميالك و
حكم وجو ار  ،يعني هم مصلحت ر آن ه ت و هيم مف يدت .ر
اين صورت عبد هحچ نقشي ر قضحه ندار  ،چه او بداند چيه ندانيد،
بحن مصلحت و مف دت تزاحم وجو ار  .بنيابراين حيل تيزاحم بير
عهدت مولي است نه بر عهدت عبد .اين موال اسيت كيه ر تيزاحم
بحن مفاسد و مصال  ،آنيي را كيه رحجيان ار و اقيو اسيت بير
ميگزيند و بر اساس آن ،حكيم و اعتبيار مييكنيد .اگير ر نظير او
مصلحت ترجح يافت ،به وجوب يا استحباب حكم مينمايد و اگير
مف دت مرج بو  ،بر طبق آن ،حكم به حرمت يا كراهت مييكنيد و
اگر با هم م او بو ند ،اباحه حاصل حكم او است.
49

جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• مثالي كه برا تزاحم مالكي ميتوان انتخاب نمو  ،چحيز اسيت كيه ر
قرآن هم به آن اشارت ميشو  .قرآن ميگويد :ر خمر منافعي اسيت؛ اميا
گناه بح از منافع او است .منافع ما و اقتصيا خمير ،از جمليه
منافع خمر به ح اب ميآيند .چه ب ا بر اثر تولحيد و تجيارت خمير ،ر
آمد روزانه عدتا تأمحن و افرا از بحكار و فقر نجات يابند .شار
نحز به اين نكته توجه ار و از آن غفلت نورزيدت است؛ اما ر عحن حال
خمر را حرام مي اند .علت آن ،وجو و مالك ر خمر و ترجح مف دت
بر مصلحت است .خمر هم ارا مصال است و هم ارا مفاسيد؛ وليي
مفاسد آن بح از مصال آن است .ترجح كفه مفاسد بر كفه مصال ،
مولي را بر آن مي ار كه حكم به حرمت خمر كند.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• تزاحم امتثالي :اين تزاحم ،مشهورترين نو تزاحم و مور توجه فقها
است .يعني نوعاً ر ل ان آنها ،تزاحم امتثالي به كار بير ت مييشيو .
تصوير تزاحم امتثالي به شرح زير است :مولي برا و چحز مختليا
با و مالك م تقل از هم ،و حكم جداگانه جعل ميكند به گونيها
كه آنها خو به خو هحچ منافاتي با هم ندارند .اما عبد ر ميوقعحتي
قرار ميگحر كه نميتواند هر و حكم را با هم امتثال كنيد .او بيرا
امتثال هر يك از آنها ،ناچار است يگر را زير پا بگيار .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• مثال معروف تزاحم امتثالي ،م أله غصب و نجات غريق اسيت .شيار
ر غصب و نجات شخص از هالكت و حكم جداگانيه ار  .او تصيرف
ر مال يگران را بدون اجازت آنها ،حرام و نجات ك ي را كيه جيان
ر خطر است ،واجب نمو ت است .اين و حكم في حد نف ه با هميديگر
تنافي ندارند .حال اگر مكلفي هنگام عبور از كنار رب منزلي ،مشياهدت
كر بچها ر حو خانه افتا ت و نز يك است خفه شو  ،و رات پيح
رو ار  :يا بايد برا فرار از غصب (يعني ورو بيدون اذن ر خانيه
يگران) به رات خو ا امه هد و بچه را از مرگ نجات ندهد ،و يا بايد به
غصب تن هد و از مرگ كو ك جلوگحر كند .او نميتواند هم خيو را
از مف دت غصب برهاند و هم به وظحفه واجب خو عمل نماييد .اگير
بخواهد اذن ورو بگحر  ،بچه ميمحر و اگر بخواهد بچه را نجيات هيد،
نميتواند اجازت بگحر .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• ر چنحن جايي عبد ر مقام امتثال چار مشكل شدت اسيت؛ اميا ر
ناححه جعل و اعتبار مولي هحچ مشكلي وجيو نيدار  .از ايين رو
حل اين تزاحم بر عهدت عبد است ،نه مولي .البته ممكن است مولي
برا حل تزاحم ،يك سر معحارها كلي ارايه كند؛ اما به هر حال
اين عبد است كه بايد با ترجح جانبي كه رحجان ار  ،يك طرف را
برگزيند و بر طبق آن عمل كند.

53

جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• ر تزاحم امتثالي حكمي كه مالك اهم است وار خواهد بو بر آن كيه مالكي مهيم
است .عبد با تعححن اهم ،ر قبال آن م ئولحت پحدا ميكند و مهم را ر موقع امتثيال اهيم
ترك مينمايد .ما اين مطلب را ر بحث ورو توضح مي هحم و آنجا خواهحم گفت كيه
يكي از موار ورو همحن بحث تزاحم است .الزم به ذكر است كه گاهي تزاحم امتثيالي
ر م ايل فر است و گاهي ر م ايل اجتمياعي .ر صيورت اول ،حيل تيزاحم بيه
عهدت خو فر مكلفي است كه با تزاحم مواجه گشته است اما حل تزاحم ر م يايل
اجتماعي به عهدت ولي فقحه است .مثالي كه ر قبل ز يم مربوط به تيزاحم امتثيالي ر
م ايل فر بو  .ر آن مثال فقط يك نفر از غرق كو ك اطال ار و ر مقابل جيان
او م ئول است .يگران كه از غرق بياطالعند ،اصالً تكلحفي ندارند .اميا گياهي م يأله
مربوط به يك فر نح ت .عموم افرا جامعه با و حكم جداگانه كه في حد نف يه هيحچ
منافاتي با هم ندارند ،برخور كر تاند به گونها كه نميتوانند هر و را امتثال كنند .حل
اين گونه تزاحمها اجتماعي بر عهدت ولي جامعه است .او با اعمال والييت خيوي
يك طرف را بر طرف يگر ترجح مي هد و بر طبق آن حكم صا ر ميكنيد .و اصيوالً
تنها مور كه ولي فقحه ميتواند يك حكم الزامي شرعي را تغححر هد ،همحن جا است.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• مثال تزاحم امتثالي ر م ايل اجتماعي چنحن است :فر كنحد شيرايط
اقلحمي و اقتصا يك كشور ،آن را با كمبو موا غيايي حيالل مواجيه
كر ت است به گونها كه عدت زيا با خطر مرگ روبرو ه يتند .اميا از
آن سو موا غيايي غحر حالل مثل ماهي بدون فلس به فراوانيي يافيت
ميشو  .و باز فر نمايحد كه كمك از يگران ،نحز مفاسد كثحير يگير
را برا اين كشور ر پي ار يا اصالً كمك از يگران ،مقدور نح ت .ر
چنحن فرضي ،ولي فقحه با تزاحم روبهرو است :يا بايد همچنان بر حرميت
ماهي بدون فلس اصرار ورز و شاهد مرگ عدت زيا باشد و يا اين
حكم شرعي را زير پا بگيار و جان افرا جامعه را نجات هيد .م يلماً
ولي فقحه برا حل تزاحم حفظ جان مر م را كه واجبتر اسيت ،تيرجح
مي هد و بدين ترتحب خور ن ماهي برا هميه جيايز مييشيو  .عليت
عمومحت اين حكم ،اجازت ولي فقحه به نحو عمومي است.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• بديهي است چه ر تزاحم اجتماعي و چه ر تيزاحم فير  ،وقتيي
شرايط گرگون شو و تزاحم از محان برو  ،حكيم تغححير مييكنيد.
فر كه با غريقي ر خانه يگران روبهرو است تا زماني ميتواند
غصب كند كه شخص غريق ،نجات نحافته اسيت .بيه محي نجيات
غريق ،حق ا امه غصب را ندار  .ولي فقحه نحز تا زماني حكيم بيه
حلحت ماهي بدون فلس ميكند كه شرايط اقتصا به حالت عيا
باز نگشته است .پس از تغححر شرايط و فراهم آمدن ميوا خيوراكي
حالل ،حكم حرمت ماهي بدون فلس وبارت به جريان ميافتد.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• م أله يگر كه بايد مور توجه قرار گحر  ،مغايرت اين بحث با بحث اضطرار است.
اصطالح فقهي اضطرار ر جايي است كه مكلا چارتا جز انجام يك كار به خصوص
را ندار  .اما ر اين بحث و تكلحا متوجه مكلا است كه نميتواند هير و را بيا هيم
انجام هد .ر مثال غصب و نجات غريق ،شخص مضطر نح ت .او ميتوانيد از جليو
خانه ر شو و كو ك را به بهانه اين كه آنجا مال مر م است و مر م خو م ئول مال
خو ه تند ،نجات ندهد .ر مثال مربوط به اجتما هم ،همحن مور نظر است ،ر آنجا
نحز اضطرار ر كار نح ت و اصوالً اضطرار يك امر فر اسيت .اگير ك يي نز ييك
مرگ است و جز ماهي بدون فلس ر اختحار ندار  ،فقط به قيدر مييتوانيد از مياهي
بخور كه زندت بماند ر حالي كه ر بحث ما اگر ولي فقحه صبر كند تيا مير م م ميرگ
بروند بعد به اندازتا كه نمحرند ،به آنها اجازت خور ن بدهد ،كل اميور كشيور مختيل
ميشو و نظام اجتماعي بر هم ميريز  .اضافه بر اين كه ر چنحن حالتي اصالً به اعمال
واليت ولي فقحه نحاز نح ت .هر كس كه به اين اندازت از اضطرار برسيد ،مييتوانيد بيه
اندازتا كه از اضطرار خار شو  ،شيم حرام را بخور  .او به اذن ولي فقحه نحاز ندار .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• با اين وصا بحث ما ر اينجا ،ربطي به بحث اضطرار ندار  .ولي فقحه به
نحو عمومي حكم به حلحت ماهي بدون فلس ميكند .همه مير م حتيي
آنها كه اين حد از گرسنگي را ندارند و بيه اصيطالح مضيطر نشيدتانيد،
ميتوانند از اين ماهي اسيتفا ت كننيد .او بيرا حفيظ نظيم اجتمياعي و
استوار نظام ،حكم به حلحت آن ماهي مينمايد .همان گونه كيه ممكين
است برا حفظ جامعه از بحرانها اقتصا  ،حكم به جواز ربا نمايد و
و ر آن شرايط به اين نتحجه رسحدت است كه جامعه نميتواند به حكيم
حرمت عمل كند .از ايين رو حكيم را بيا اجيازت شير موقتياً تعطحيل
مينمايد .بعد از تغححر شرايط و پحدا شدن وضعحت عيا  ،وبيارت حكيم
واقعي شر را ر جامعه به جريان ميانداز .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• تزاحم حفظي :همان طور كه قبالً گفتحم ر كنار و تيزاحم قبليي ،شيهحد
صدر به ابتكار تازتا ست ميزند و تزاحم يگر را مطرح ميكند .ر
اين تزاحم ،منشأ تزاحم همانند تزاحم امتثالي ،وضيعحت عبيد اسيت اميا
همانند تزاحم مالكي ،حل تزاحم و رفع آن بر عهدت موال اسيت .محيل
اين تزاحم ر آنجا است كه احكام واقعي و مصال و مفاسد واقعي بيرا
عبد مجهول باشد و عبد قا ر به كشا آنها نباشد .ر اين صيورت ميولي
ر هدايت عبد ر به ست آور ن مصيال واقعيي و اجتنياب از مفاسيد
واقعي ،با مشكل مواجه ميشو  .به عبارت يگر عبد ر وضيعحتي قيرار
ار كه برا مولي حفظ تمام مالكات واقعيي ممكين نح يت .او نياگزير
است برخي را فدا برخي يگر كند از اين رو چار تزاحم ميشو .
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• واض است اگر مولي ميتوان ت وضعحت عبد را تغححر هيد و او را ر ريافيت
واقع يار رساند ،مشكلي نبو و تزاحم هم مرتفع ميشد .ولي فر اين است كه
چنحن چحز ر حالت عا غحر ممكن ميباشد .يعني اگر قرار بو تمام بندگان،
علم به احكام واقعي اشته باشند و با مشيكلي ر كشيا آنهيا روبيهرو نباشيند،
ميباي ت همه به مقام نبوت برسند و از طريق وحي با شار ارتباط بر قرار كنند.
ر حالي كه بنا عالم خلقت بر چنحن چحز نح ت .به ان انها عيا وحيي
نميشو  .بنابراين حتماً عدتا از مر م ر ق متي از احكام خيوي بيا مشيكل
روبهرو ه تند .آنها حكم واقعي را نمي انند و جهل آنها هحچ تأثحر ر مصال و
مفاسد واقعي ندار  .اگر چحز ر واقع مف دت ار  ،چه مكلا بداند و چه نداند،
آن چحز همچنان از مف دت برخور ار است و اگر چحز ر واقيع مصيلحت ار ،
چه مكلا بداند و چه نداند ،آن چحز همچنان بر مصلحت باقي است.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
• مولي ر چنحن وضعحتي ميخواهد عبد را راهنمايي كند تا بتواند مصيال
واقعي را ك ب و از مفاسد واقعي اجتناب نمايد .و از آنجيا كيه عليم بيه
تمامي احكام برا ان انها عا ممكن نح ت ،مولي نميتواند كيار
كند كه عبد تمامي مصال را بيه سيت آور و از تميامي مفاسيد ور
گزيند .از اين رو مجبور است به مكلفان راهي نشان هد .قهراً ر اين رات
بخشي از مصال از ست ميرو و مفاسد پحدا مييشيو  .بيه عبيارت
چيار تيزاحم شيدت
يگر مولي ر حفظ مالكات احكام واقعي خيوي
است .چون نميتواند همه آنها را حفظ نمايد ،مجبيور اسيت بخشيي از
يگر بنمايد .شهحد صيدر نيام ايين تيزاحم را تيزاحم
آنها را فدا بخ
حفظي ميگيار  .تزاحمي كه مولي به لحل وضعحت عبد ،گرفتار آن شيدت
است و قهراً حل آن هم با خو او است.
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جمع بین حکم ظاهري و وادعی در نظر شهید صدر
•  .البته اصول عملحه به معنايي از معاني طريقند ولي طريقيت موجيو
ر امارت ر آنها نح ت.
•  .مثال يگر سحگار است .سحگار از ييك سيو اشيتغالزا اسيت و از
سو يگر باعث ضرر به بدن ان ان ميشو  .اما حكم به حرمت ييا
حلحت سحگار ،به مولي ارتبياط ار  .او اسيت كيه بعيد از سيبك و
سنگحن كر ن منافع و مضار سحگار ،حكم ميكند.
•  .مثالً ر مثال ذكر شدت ،نجات ا ن به ارزش و حرمت نفس ارتباط
ار و غصب به ارزش و حرمت مال و ر نظر اسالم جان مهمتر از
مال است .پس ر تزاحم بحن حفظ جان و غصب ،حفظ جان ترجح
ار .
62

حقیقة األصل العملی الشرعی

• المقدمة الثانحة -في البحث عن حقحقة األصل العملي الشرعي ثبوتيا و
فرقه عن الدلحل االجتها من زاوية الجاعل المشر لهما.
• و هيا البحث قد شرحنات مفصال عند البحث عين الحكيم الظياهر و
كحفحة الجمع بحنه و بحن الحكم الواقعي ،و حاصل ما ذكرنيات هنياك ان
حقحقة الحكم الظاهر أنه الحكم الصا ر من قبيل الميولى فيي مقيام
الحفظ على األهم من المالكات و األغرا المولوية الواقعحة اإللزامحة
المتزاحمة مع المالكات المقتضيحة لبباحية و التيرخحص فيي ميوار
االشتبات و التر تزاحما حفظحا.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص11 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

األهمية
المرجحة
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نوعية المالك
الواقعي المحتمل
قوة االحتمال
محضا
بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

األهمية
المرجحة
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نوعية المالك
الواقعي المحتمل

األصل العملي و
الدليل الفقاهتي

قوة االحتمال
محضا

األمارة و الدليل
االجتهادي

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و قلنا هناك ان األهمحة المرجحة تيارة تكيون عليى أسياس نوعحية
المالك الواقعي المحتمل و أخرى تكون على أساس قيوة االحتميال
محضا بححث يكون الحكم الشرعي الظاهر ن بته إلى كل من اإللزام
و الترخحص على حد واحد و ال توجد نكتة لجعله اال الترجح عليى
أساس قوة االحتمال و كاشفحته الغالبحية عين الواقيع و األول حقحقية
األصل العملي و الدلحل الفقياهتي و الثياني حقحقية األميارة و اليدلحل
االجتها ،
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و اما كحفحة صحاغة الحكم الظاهر الناشئ على أسياس أحيد هييين
المالكحن من الناححة اللفظحة أو االعتبارية من ححيث جعيل الطريقحية
تارة و المنجزية أخرى و الجير العمليي ثالثيا فييلك كليه فيوارق
صورية صحاغحة ال تمس جوهر الحكم و ال يوجب تنوعها تغححرا فيي
حقحقة ذلك الحكم الظاهر المجعول و روحه،
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و من هنا دلنا انه يمکن اعتبار العلمیة أو المنجنية فی مورد األصال
كما يمکن جعل وجوب الجري العملی فی مورد األمارة مان دون ان
يلنم من مجرد هذا االعتبار أي تایر فی النتائج و الحقائق.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• نعم األن ب مع حقحقة الحكم الظاهر القائم عليى أسياس التيرجح
بقوة االحتمال و الكاشفحة ان تكون الصحاغة العقالئحة أو االعتبارية لها
في مرحلة اإلثبات جعل االحتمال األقوى علما و طريقا و كاشفا،
• بحنما األن ب مع الحكم الظاهر بمالك قوة المحتمل و نوعحته جعل
وجوب الجر العملي و االحتحاط و نحو ذلك
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حقیقة األصل العملی الشرعی

• فهيت الخصوصحات و الححثحات صحاغحة -و إثباتحة و لح ت جوهرية و
ثبوتحة و قد كان من جرام عدم االلتفات إلى حقحقة الفرق بيحن نيوعي
الحكم الظاهر األصيل و األميارة أن أنكير بعي علميام األصيول
األنحام المترتبة بصورة طبحعحة و على القاعدة بالن بة إلى كيل منهميا
على ما سوف يظهر لدى البحث عن األصل المثبت.
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حقیقة األصل العملی الشرعی

• و فحما يلي نتعر إلى ثالثة اتجاهات مشهورة بيحن المحققيحن مين
علمام األصول في التفرقة بحن األصل و األمارة:
• االتجاه األول -ما يظهر من بع كلمات الشحخ األعظم (قدت) و نقحته
مدرسة المحقق النائحني (قدت) من ان الفرق بحن األميارات و األصيول
يتمثل في سنخ المجعول في كل منهما ،ححث ان المجعول فی األماارة
الطريقیة و العلمیة بینما المجعول فی األصل إيجاب الجري العملی أو
تنزيله منزلة العلم في الجر العملي.
•
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص12 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و قد اتض ان هذه التفردة صورية و بح ب الصيحاغة ليحس غحير ،و
الهدف من التفرقة بحن األميارة و األصيل ليحس مجير التمححيز بيحن
المصطلححن فان هيين المصطلححن لم ير ا في ل يان لحيل شيرعي
لحتوخى من ورائه أثر فقهي ،و انما القصيد تبريير ميا هيو المركيوز و
المت الم علحه من ان لوازم األميارات و مثبتاتهيا حجية بحنميا ليوازم
األصل لح ت كيلك إذا لم تكن آثارا شرعحة.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص13 :

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و من هنا ححنما فرق المحقق النائحني (قيدت) بيحن األميارة و األصيل
بالفرق المزبور رتب على ذلك هيا األثر و اسيتدل علحيه بيان العليم
بشيم علم بجمحع لوازمه و م تلزماته فحكون جعيل العلمحية لألميارة
مثبتا لجمحع ذلك بخالف الجر العملي فان إيجاب جر عملي على
وفق أمر ال يلزم منه إيجاب الجر عليى ليوازم ذليك الشييم ،ألن
الجر العملي فعل خارجي فقد يحكم المولى بعمل ون عمل.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص13 :

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و قد أشكل علحه ال حد األستاذ بان مجر كون المجعول هيو العلمحية
في باب األمارات ال يقتضي حجحة مثبتاتهيا ألن العليم بالشييم انميا
ي تلزم العلم بلوازمه إذا كان العلم وجدانحا ال تعبديا ،ألنه مجر تعبيد
و حكم شرعي يكون حدو جعله بحد الشار و ال مالزمة بحن جعليه
بلحاظ المؤ ى و جعله بلحاظ لوازمه ،و من هنا أنكر حجحة مثبتيات
األمارة على القاعدة بل اعتبرها كاألصول من ححيث احتحيا حجحية
مثبتاتها إلى عناية زائدة و لحل خاص،
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص13 :

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و هكيا التزم ال حد األستاذ بصحة ما ذهب إلحيه المحيرزا فيي محيزان
التفرقة بحن األصل و األمارة و أنكر ترتب تلك الخاصحة المرتكيزة و
األثر المت الم علحه لألمارة و هي حجحة مثبتاتها مع انه كيان األجيدر
اعتبار عدم صالححة تلك التفرقة لتبرير الخاصحة الميكورة لحال عليى
قصورها.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص13 :

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و اما بنام على تف حرنا فحبدو تبرير الخاصحة واضيحا جيدا ،فاناه إذا
كان تمام الموضوع و المالك فی جعل الحجیة فی باب األماارة انماا
هو عالج التناحم الحفظی على أسا المرجح الکیفی و هاو التارجیح
بقوة االحتمال و الکاشفیة فسوف تکون المثبتا ،حجة علاى القاعادة
ألن نفس الدرجة من الکش التصديقی و بانفس الماالك الکاشا
ثاب بلحاظ المدالیل االلتنامیة لألماارة أيضاا اال مان حیاث كاون
المؤدى مدلوال مطابقیا و الالزم التنامیا غیر مصرح باه و مثال هاذه
الخصوصیة ال تکون دلیلة فی مالك الحجیة عرفا و عقالئیاا على ما
سوف يأتي تفصحل الكالم فحه في تنبحهات االستصحاب.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص13 :

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و على هيا األساس يتض ان حجحة المثبتات في األمارة تكون عليى
القاعدة باعتبار هيت النكتة الثبوتحة الجوهرية في باب الحكم الظاهر
األمار فان تمام مالك الحجحة فحها عند ميا كيان رجية الكاشيفحة
محضا فهيت الدرجة من الكاشفحة ن بتها إلى كل من المدلول المطابقي
و االلتزامي على حد واحد فال محالة تكون حجة في إثبيات الليوازم
بنفس العلة و المالك للحجحة في المدلول المطابقي.
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بحوث فی علم األصول ؛ ج 6؛ ص179

حجیة المثبتا ،فی األمارة

• و هيا بخالف ما إذا كان الحكم الظاهر مبتنحا على أساس ميالك و
نكتة موضوعحة و هي نو المحتميل و خصوصيحته فحخيتص الحكيم
الظاهر بالحجحة بيلك ال محالة و ال يمكن التعد منه إلى المدالحل
االلتزامحة على القاعدة.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص14 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• ثم ان الشحخ األعظم (قدت) ذكر في الرسيائل ان االحتميال المت ياو
الطرفحن ال يعقل جعل األمارية له ألن ن بته إلى الطيرفحن عليى حيد
واحد و المتأخرون اعترضوا علحه بان جعل االحتمال أميارة ال يعنيي
جعله كاشفا حقحقحا بل تعبديا و باب التعبد واسع و اعتبارت سهل.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص14 :

•
•

•

•
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حقیقة األصل العملی الشرعی

إلّا ان هيا الكالم أيضا ناجم من الخلط بيحن الل يان و اليروح ،فيان
التفرقة بحن األمارة و األصل
ان كان على أساس نو المجعول و ل ان اإلنشام ص ما ذكر بل ص
جعل الوهم علما و أمارة،
و اما ان كان على األساس الّي ذكرنات فكالم الشحخ (قدت) متجيه إذ
عال التزاحم الحفظي على أساس قوة االحتمال و رجة الكاشفحة ال
بد فحه من فر قوة للكاشفحة في أحد الطرفحن
و كأن الشحخ ارتكازا كان يعح ما ذكرنات و ان لم تكن عبارته وافحيةً
ببحانه.
بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص14 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و هناك خلط آخر وقعت فحه مدرسة المحقق النائحني (قدت) من جرام
الفرق الميكور و هو تفريع ما هو خاصحة و أثر لمقام اإلثبات إلى مقام
الثبوت ،فانهم حكميوا بتقيديم األميارات عليى األصيول مين جهية
حكومتها علحها ألن األصل أخي في موضوعه الشك و عيدم العليم و
بما ان األمارة يكون المجعول فحها العلمحة و الطريقحية فتكيون رافعية
لموضو األصل تعبدا و بحكم الشيار  ،فجعليت حكومية األميارات
على األصول من نتائج م لك جعل الطريقحية و العلمحية فيي تف يحر
حقحقة األمارة
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص14 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• مع انه من الواض ان الحكومة نو من التخصحص و القرينحة في مقيام
اإلثبات و لح ت من خصائص عالم الثبوت فمهما كان المجعيول فيي
باب األمارة أو األصل و مهما كان روح كل منهميا فيال ربيط لييلك
بباب الحكومة ألنها انما تكون على أساس خصوصحة في ل ان الدلحل
الحاكم و المحكوم فلو جعلت األمارية بل ان وجوب العمل بالخبر أو
أخي في موضو األصل عدم العلم الوجداني لم تكن األميارة مقدمية
على األصل .
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص14 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• االتجات الثاني -التفرقة بحن األمارة و األصل على أساس ان موضاوع
األصل ألذ فیه دید الشك بخالف األماارة ححث ليم يؤخيي فحيه اال
نفس قحام األمارة.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و هيا االتجات مضافا إلى انه ال يفي بتف حر الفروق و اآلثيار المترتبية
على كل من األصل و األمارة التي أشرنا إلحها غحر معقول فيي نف يه،
ألن عدم تقحد موضو الجعيل الظياهر األميار بالشيك ي يتلزم
إطالقه لحال العلم و هو غحر معقول على ما تقدم في بحث القطع.
• و من هنا اضطر بعضهم في مقام التخلص عن هييا االعتيرا إليى
التعبحر بان الشك مور لألمارة ألنها مجعولة في ظرف الشك و ان لم
يكن قد أخي في موضوعه الشك.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• إلّا ان هيا مجر تغححر في العبارة ،إذ المقصو ان الجعل إذا كيان قيد
فر فحه وجو الشك و فرغ عنه فهو معنى أخيت قحدا في موضيو
الحكم و إلّا كان الحكم مطلقيا و شيامال لحياالت العليم و هيو غحير
معقول.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• االتجات الثالث -تحويل الفرق بحن األمارة و األصل من مقام اإلنشام و
الجعل إلى مقام اإلثبات و الداللة و انه ان ورد فی لسان الادلیل فای
مقام اإلثبا ،الشك فالحکم الظاهري أصل عملی و إلّا فهو أمارة.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و من هنا ي لم هيا االتجيات عين االعتيرا الثبيوتي الموجيه إليى
االتجات ال ابق و لكنه أيضا غحر تام ،إذ مضافا إلى انه ال يفي بتبريير
خاصحة كل من األمارة و األصل من ححث آثارهما ،انها أكثر دشارية
من االتجاهین السابقین فعلى هيا الوجه سوف تكون أماريية الحكيم
الظاهر مرتبطة بنو الل ان و نحو اللفظ الوار فحه ،فمثال إذا استدل
بآية النفر أو النبأ على حجحة خبر الثقة كان أمارة و ان اسيتدل بمثيل
آية ال ؤال عن أهل اليّكر ان كنتم ال تعلمون كان أصال ،و هيا واض
البطالن.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• نعم هيت النكتة اإلثباتحة قد تعالج بها مشكلة تقديم األمارة على بع
األصول العملحة كاالستصحاب بنام على م الك جعيل الطريقحية فحيه
أيضا كما هو مختار بع أصحاب مدرسة المحقيق النيائحني (قيدت)،
ححث ا عي من قبلهم ان لحل األمارة انما يتقدم على لحل مثيل هييا
األصل العملي رغم ان المجعول فحهما معا الطريقحة ،ألن المأخوذ فيي
موضو لحل االستصحاب عدم العلم و الحقحن بحنما لم يؤخي ذلك في
موضو لحل األمارة و العقل ال يقتضي تخصحصيه إلّيا بصيورة عيدم
العلم الوجداني فحكون إطالقه رافعا لموضو لحل االستصيحاب ون
العكس.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص15 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و هيا بحث سوف يأتي التعر إلحه في محله.
• و هكيا يتض ان االتجاهات الميكورة جمحعا ال ترجع إليى محصيل
صحح .

• هيا كله في التفرقة بحن األمارة و األصل العملي المجعول شرعا.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص16 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و اما األصل العملي العقلي و فرقه عن الشرعي بل عن مطلق الحکام
الشرعی الظاهري سوام كان أصال أو أمارة فحيتلخص فيي ان الحکام
الظاهري عالج مولوي لحاال ،التناحم الحفظی و من هنا كان األصل
الشرعي أو األمارة إعماال للمولوية و تشيريعا مين قبيل الميولى ألن
التزاحم الحفظي ال يرجع عالجه إلى العبد
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص16 :

حقیقة األصل العملی الشرعی

• و هيا بخالف األصول العقلیة فانها ال تعدو ان تكون مدركا ،عقلیاة
لحدود حق طاعة المولى على العبد فی مقام االمتثال إثباتا أو نفحيا و
من هنا كانت مرتبة األصول العملحة العقلحة متأخرة عن الشرعحة و في
طولها و كانت األخحيرة فضيال عين األميارات وار ة علحهيا و رافعية
لموضوعها ألنها ناظرة إلى متطلبات الميولى بحنميا األصيول العقلحية
ناظرة إلى حدو حق طاعته في متطلباته فتكون متفرعة علحها نفحا أو
إثباتا و معلقة علحها.
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بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص16 :
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