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ل اءحينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة اإلقامة للصالة، ويحاول استنباط حكمها يتس

 في البداية: 

 ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق باإلقامة؟

فان حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي لإلقامة كان عليه ان يحدد  

 .قائما على أساس الدليلموقفه العملي واستنباطه على أساسه، فيكون استنباطا 

وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق باإلقامة فسوف 

يستبدل الفقيه سؤاله األول  يظل الحكم الشرعي مجهوال للفقيه وفي هذه الحالة

 الذي طرحه في البداية سؤال جديد كما يلي: 

 ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ 

وهي القاعدة القائلة ان وهذه القواعد تسمى باألصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، 

فال أثر له على سلوك االنسان وليس كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل 

على ويقوم االستنباط في هذه الحالة ، االنسان ملزما باالحتياط من ناحيته والتقيد به

 بدال عن الدليل  أساس األصل العملي

الفرق بين األصل والدليل ان األصل ال يحرز الواقع وانما يحدد الوظيفة العملية ف ❖

 تجاهه وهو نحو من االستنباط 

 



 

 

ولما كان علم األصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية االستنباط فهو يزود اذاً: 

كال النوعين بعناصره المشتركة، وعلى هذا األساس ننوع البحوث األصولية إلى نوعين 

نتكلم في النوع األول عن العناصر المشتركة في عملية االستنباط التي تتمثل في 

كلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية أدلة محرزة للحكم، ونت

 االستنباط التي تتمثل في أصول عملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألجل هذا يمكننا تنويع 
نعملية االستنباط إلى نوعي

ى واالخر االستنباط القائم عل
أساس األصل العملي 

كاالستنباط المستمد من 
إصالة البراءة

أحدهما االستنباط القائم على
أساس الدليل، كاالستنباط 
المستمد من نص دال على 

الحكم الشرعي



 العنصر المشترك بين النوعين:

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية االستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع 

 عمليات استنباط الحكم الشرعي بكال نوعيها: 

 ما كان منها قائما على أساس الدليل  •

 وما كان قائما على أساس األصل العملي •

 حجية القطع وهذا العنصر هو 

 والكالم فيه سوف يكون في عدة محاور

حجية القطع نبين فيه تعريف القطع، ومعنى حجية القطع، وأن  /األولالمحور 

   شرط أساس في دراسة العناصر المشتركة

 (ة ال يشوبها شكجانكشاف قضية من القضايا بدر)هو القطع  تعريفاوالً: 

 :يتلخص في أمرينفأنه معنى حجية القطع ثانياً: 

 

إذا خالف العبُد المولى نتيجة  المعذرية:
للمولى  واعتقاده فليسلعمله بقطعه 

أن يعتذر بأنّه  ويستطيع العبدمعاقبته، 
 عمل على وفق قطعه.

 :مثال

ولكن إنسان يعلم أن شرب الخمر حرام، 
أن الشراب الذي أمامه ليس خمراً،  قطع

خمراً في الواقع  وكان الشرابفشربه 
 فليس للمولى معاقبته.

 

إذا خالف العبُد المولى  المنجزية:
نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن 

 بقطعه. ويحتج عليهيعاقبه 

 :مثال

إذا قطع العبد بأّن الشراب الذي أمامه 
في الواقع فإّن  وكان خمراً خمر فشربه 

من حق المولى أن يعاقبه على 
 مخالفته.

 بعد بيان معنى حجية القطع نطرح السؤال التالي:

 هل بإمكان عمليات االستنباط االستغناء عن حجية القطع؟السؤال/ 

أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه ال يمكن ان تستغني عنه أي الجواب/ 

عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، الن الفقيه يخرج من عملية االستنباط 



دائما بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل 

يجة ذات أثر ال بد من االعتراف أو على أساس األصل العملي، ولكي تكون هذه النت

مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا لالحتجاج به من 

لكانت النتيجة التي  )المعذرية(ومن العبد على مواله المنجزية((المولى على عبده

خرج بها الفقيه من عملية االستنباط لغوا، الن عمله ليس حجة، ففي كل عملية 

 بد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها استنباط ال

 .الفقيه بنتيجة إيجابية

 .وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر األصولية المشتركة وأوسعها نطاقا

 أساس في دراسة العناصر المشتركة حجية القطع شرطثالثاً: 

عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي ليست حجية القطع عنصرا مشتركا في 

فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة األصولي للعناصر المشتركة 

نفسها أيضا، فنحن حينما ندرس مثال مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما 

نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع 

 .ة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفيحج

حجية القطع هل في هذا المحور نجيب على أسئلة مهمة وهي المحور الثاني/ 

معنى القاعدة ؟ وهل يمكن تجريد القطع عن حجيته؟ وما هو ثابتة بحكم العقل

 ؟األصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع

ألصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية الفقيه وااوالً: 

"، فبدون العنصر المشترك أو األصولية " " تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة " 

ه، وحجية االعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا ال طائل تحت

 .القطع ثابتة بحكم العقل

 هل حجية القطع ثابتة بحكم العقل فالسؤال/

 الجواب/

إّن العقل يحكم بأّن للمولى سبحانه حق الطاعة على اإلنسان في كل ما  •

 .جانب المنجزية وهذا هو، وأوامره ونواهيهيعلمه من تكاليف المولى 

كما  ويحكم العقل أيضاً بأّن اإلنسان القاطع بعدم اإللزام من حقه أن يتصرف •

 جانب المعذرية. وهذا هواإللزام ثابتاً في الواقع،  وإن كانيحلو له 

 لاذاً حجية القطع ثابتة بحكم العق

 استحالة تجريد القطع عن حجيته:ثانياً: 

العقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية ال يمكن أن تزول عن القطع أن 

د القطع من حجيته ويقول: إذا بل هي الزمه له، وال يمكن حتى للمولى أن يجر



فلك أن تهمله،  باإللزامقطعت بعدم االلزام فأنت لست معذورا، أو يقول: إذا قطعت 

فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، الن القطع ال تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال 

وهذا معنى القاعدة األصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع من األحوال، 

 .عن القطع

وقد تقول: هذا المبدأ األصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثال 

 .ان شرب الخمر حالل فليس للمولى ان ينبه على الخطأب

والجواب: أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بان الخمر ليس مباحا، 

الن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب، والمبدأ األصولي اآلنف الذكر 

لقطع مع بقاء القطع ثابتا، إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل با

فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه ولكن من المستحيل أن 

 يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما.

ولكن  ،والحجيةصحيح أن المولى ال يمكن له أن يفكك بين القطع بعبارة أخرى: 

 وبذلك يزولمباحاً،  ليس-مثالً -الخمربأّن  وإخبار العبدالتنبيه على الخطأ  بإمكانه

 تزول الحجية. وبزوال القطعالقطع من نفس العبد، 

 

 


