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ی    طرح، هل ان اصول الفقه فی جمیع الساحات من ناحیة المنهج والهیکلیة و المسالة والسوال الذی 

 کّل 
ّ
حواحدة من هو واحد؟ أو أن  الفقه تتطلب اصول الفقه غیر ما تتطلبه الساحة االخری؟ سو 

ح هو اصول ألّی فقه؟   اصول الفقه المقیر
ّ
 و بناء عیل الفرض الثانی أن

ینبغی   الجواب   نطاق و فی مقام 
ّ
أن م 

ّ
المسل الفقه    القول: من  لنطاق علم  تابعان  و عملیات االستنباط 

أیضا حضورا فی کّل تلک  للفقه   
ّ
الیها فإن المشار  یعة حضور فی جمیع الساحات  یعة، فلوکان للشر الشر

یعة، لکن یجب    مقولة  نال  ان  الساحات باعتباره علم عملیات کشف الشر
ّ
 الفقه بتکّی  ان  نیس أن

ّ
تکّی

 أصول الفقه و تعدده فاالمر لیس کذلک، فال یوجد تفاوت أسایس و  ات  الساح
ّ
فی نفسها ال یستلزم تکّی

أن   یجب  أجل،  المعامالت.  فقه  فی  الفقه  اصول  ی  بیر و  العبادات  فقه  فی  الفقه  اصول  ی  بیر جوهری 

فی   اإلمضاء  أصالة  و  العبادات  فقه  فی  التعبد  أصالة  قبیل:  من  العمل،  ی  حیر االتجاهات  فقه تتفاوت 

 . ی  المعامالت، لکن هذا التفاوت ال یدعو ایل انفصال أصول الفقه فی کلتا الساحتیر

أمر ینبغی االلتفات الیها، مثال: فی العبادات االتجاه العام فی العبادات هو التعبد بالمستندات   ةأجل، ثمّ 

، أ أّما فی المعامالت فاالتجاه العام هو االتجاه العقالنی و االمضانی عیة و   االصل فی العبادات  الشر
ّ
و أن

عدم وصول الشخص ایل علل االحکام فیما ال وجود لهذا االصل فی باب المعامالت، أو جریان أصالة  

ی    ع فی النصوص   غیر تلک النصوص. التشر
یعة فی بیان العبادات و عدم جریانها فی  الواردة عن مبّینی الشر

أن تطرح الفقه و یجب   من اصول 
ّ
عد

 
ت الموارد  البحث و   فکّل هذه  النقض و االبرام، هذه    عیل طاولة 

 االمور أیضا ال تجعل أصول الفقه متعددا.  

  
ّ
د فی بعض الموارد بعدد ساحات الفقه و یتفاوت و مهما یکن من أمر فلو فرضنا أن

ّ
أصول الفقه یتعد

اه  
ّ
 الذی بین

ّ
حناه ناظر ایل القدر الجامع و بحسبها فال ریب فی أن هیکلیة أصول الفقه المتیقن من    و اقیر

ی االعتبار فی جمیع الساحات الفقهیة و أن یتّم إجراؤه .  الذی ال  و مسائله و  ؤخذ بعیر  أن ی 
ّ
 بد

 :  . نتائج البحث5

المتقدم البحث  من  المعروفة    المتحّصل  المسائل  و  المشهورة  الهیکلیة  من  له  بما  الفقه  أصول   
ّ
أن  :

 :  یجب تغییر هذه الهیکلیة کالتایل

یعة و تحصیل العذر( . أن  .1  تدور حول محور )آلیة کشف الشر

 الکثیر من المسائل النر یتناولها و تسلیط األضواء الکاشفة عیل فروعها.  اثراء  .2

حل .3 ایل  السنیّ  الفقه  اصول  فی  عادة  المطروحة  المصادر  بمثابة  هو  ما  عیل بجّر  و  البحث،  ة 

 فوائدها. فرض رفض مصدریتها ال ینبغی الغفلة عن سائر 

ی القضایا النر تتکرّ  .4  و رفع إبهاماتها. تبییر
ً
 ر االفادة منها عملیا
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فی الکتاب   –المتصدی لالستنباط    –عن وظائف المتفّهم للنّص    باسهابمثل ما وقع الکالم    و  .5

نا   تعبیر بحسب  الفقه  اصول  من  مبّینی    –االول  وظائف  عن  الکالم  یقع  أن  فی یجب  یعة  الشر

الکتاب الثانی من اصول الفقه، و عیل فرض عدم ثبوت وظیفة لهم یجب البحث حول الطرق  

یعة  یعة. فی تبیینهم للشر  النر راعاها مبّینو الشر

6.  
ّ
عد

 
درج فی    ثّمة مسائل ال ت

 
الکتاب الثالث ینبغی إضافتها ایل الکتاب االول من أصول الفقه أو ت

نا.   منه حسب تعبیر

 

 : مبادی اصول الفقه التصوریة  . )من مسائل المقدمة(3

یعة و الحکم  3-1  . بیان االرادة االلهیة و الشر

 . االرادة االلهیة 3-1-1

 

االلهیة من الموضوعات و الظواهر النر تطرح فی العلوم المختلفة و منها اصول الفقه  ان االرادة 

ی أو ترکه من دون ان تلبس لباس الجعل و    و المراد منها فیه ارادته تعایل من المکلف فعل یسر

و ذلک کارادته   ی    ع  بعدم    –سبحانه    –التشر القول  اض  افیر للواجب عیل  مقدمة  ما هو  باتیان 

اض الرأی بعدم کونها محرمة کذلک.  کونها واجبة شر  عا و ارادته ترک مقدمات الحرام عیل افیر

عا.  ی حرمة ضده شر  و من ذلک ایضا ترک ضد الواجب عیل فرض عدم اقتضاء االمر بیسر

 یه  
ً
، الزاما و ترخیصا

ً
و نخّص بالذکر ان الظاهرة النر تسّبب التکلیف عیل المکلف فعال و ترکا

ه عیل   –فی الحقیقة و بالذات    –اذ ال مولویة    –باس الجعل ام ال  االرادة االلهیة تلبست ل لغیر

ی     بعدما یدور االطاعة مدار المولویة. الخلق اجمعیر

  

  


