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ىو زلل  شروط األدلة ادلختلف فيها، ويبني ما ىو زلل اتفاٍق منها، وماعن البحث تكلم ي
مث يبني الراجح وأدلتهم،  مع توضيح ادلراد من الشرط، وبيان آراء العلماء حولو،اختالف، 

 .أو عدم اعتبارهمن اعتبار الشرط 

 .من مقدمٍة، ومتهيٍد، واثين عشَر فصاًل، وخامتٍة، وفهارس حبثىذا ال ويتكون

أمهية الـموضوع، وأسباب اختياره، وأىداف الـموضوع، والدراسات : وفيها: الـمقدمة
 .السابقة حولو، وخطتو، ومنهج الكتابة فيو

: ريف الشروط األصولية وأقسامها؛ وفيو مبحثانتع: التمهيد

. تعريف الشروط األصولية: الـمبحث األول

: أقسام الشروط األصولية؛ وفيو ثالثة مطالب: الـمبحث الثاني

. تقسيم الشرط باعتبار وصفو: الـمطلب األول

. تقسيم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمو: الـمطلب الثاين

. تقسيم الشرط باعتبار مصدره :الـمطلب الثالث

: شروط قول الصحايب؛ وفيو مبحثان: الفصل األول

 .شروط الصحايب؛ وفيو سبعة مطالب: الـمبحث األول

 .بقول الصحايب؛ وفيو مثانية مطالبشروط االحتجاج : الـمبحث الثاني

: شروط شرع من قبلنا؛ وفيو مبحثان: الفصل الثاني

بشرِع نيب قبلو؛ وفيو  ملسو هيلع ذلما ىلص شروط تعبد النيب: الـمبحث األول
 .مطلبان
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 .بشرع من قبلنا؛ وفيو مخسة مطالب شروط تعبدنا: الـمبحث الثاني

: شروط االحتجاج بعمل أىل الـمدينة؛ وفيو أربعة مباحث: الفصل الثالث

. كون عمل أىل الـمدينة شلّا طريقو النقل: األول الـمبحث

. يف الـمدينة وظهوره على وجو ال خيفى اتصال العمل بو: الثاني الـمبحث

. كون العمل يف عصر اخللفاء الراشدين: الثالث الـمبحث

 .كون العمل يف عصر الصحابة والتابعني وأتباع التابعني: الرابع الـمبحث

: شروط االحتجاج باالستصحاب؛ وفيو مثانية مباحث: الفصل الرابع

. اباً للحكم العقليانتفاء كون االستصحاب استصح: األول الـمبحث

 .كون احلكم الـُمستصَحب ثابًتا بدليل: الـمبحث الثاني

. انتفاء تغّّي صورة الـمسألة: الثالث الـمبحث

 .انتفاء معارضة االستصحاب للظاىر: الرابع الـمبحث

. انتفاء وجود دليٍل غّي االستصحاب يف احلادثة الـمراد طلب حكمها: الخامس الـمبحث

غلبة الظن بانتفاء الدليل الـمغّير بعد بذل اجلهد يف البحث  :السادس الـمبحث
 .والطلب

. كون االستصحاب يف حال الدفع دون اإلثبات: السابع الـمبحث

كون الـمستصِحب من الـمجتهدين الـمطلعني على مدارك : الثامن الـمبحث
 .األدلة القادرين على االستقصاء

: باالستحسان؛ وفيو أربعة مباحثشروط االحتجاج : الفصل الخامس



4 
 

. انتفاء كونو حكًما باذلوى من غّي دليٍل شرعي: األول الـمبحث

انتفاء كونو عدوالً عن حكم الدليل إىل عادة من ال ُُيتج : الثاني الـمبحث
 .بعادتو

كون الدليل الـُمقتِضي قطع الـمسألة عن نظائرىا أقوى من : الثالث الـمبحث
 .اقها بنظائرىاالقياس الـمقتِضي إحل

وجود علة احلكم يف الـموضع الذي قام الدليل بنفي احلكم : الرابع الـمبحث
 .عنو

: شروط االحتجاج بالـمصلحة الـمرسلة؛ وفيو سبعة مباحث: الفصل السادس

. كون الـمصلحة الـمرسلة حقيقية غّي متومهة: األول الـمبحث

. كوهنا مصلحة ضرورية قطعّية كلّية :الثاني الـمبحث

 .كوهنا مشاهبة للمصاحل الـمعتربة الـمشهود ذلا باألصول: الثالث الـمبحث

 .انتفاء كوهنا يف العبادات وما جرى رلراىا: الرابع الـمبحث

 .انتفاء كوهنا معارضة للقياس: الخامس الـمبحث

. أو مساوية ذلا انتفاء كوهنا معارضة دلصلحة أرجح منها: السادس الـمبحث

انتفاء كون العمل هبا يستلزم مفسدة أرجح منها أو مساوية : السابع الـمبحث
. ذلا

: شروط سدر الذرائع؛ وفيو مخسة مباحث: الفصل السابع

. كون الذرائع شلا تفضي إىل مفسدة قطعية: األول الـمبحث
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. كون الذرائع شلا تفضي إىل مفسدة غالبة: الثاني الـمبحث

. كون الذرائع شلا تفضي إىل مفسدة زلتملة: الثالث الـمبحث

. انتفاء كون الذرائع شلا تفضي إىل مفسدة نادرة: الرابع الـمبحث

. كثرة قصد الناس للمآل الـممنوع دبقتضى العادة: الخامس الـمبحث

: شروط االحتجاج بالعرف؛ وفيو سبعة مباحث: الفصل الثامن

. كون العرف شلا اعتربه الشرع وأقرّه: األول الـمبحث

 .انتفاء كون العرف شلا نفاه الشرع: الثاني الـمبحث

 .كون العرف مطرداً أو غالباً : الثالث الـمبحث

 .وجود العرف عند إنشاء التصرف: الرابع الـمبحث

 .انتفاء التصريح خبالف العرف: الخامس الـمبحث

 .كون العرف عاماً يف مجيع البالد :السادس الـمبحث

 .انتفاء معارضة العرف دلا ىو أقوى منو: السابع الـمبحث

: شروط االحتجاج باالستقراء؛ وفيو سبعة مباحث: الفصل التاسع

. كون التتبع قد حصل ألكثر اجلزئيات: األول الـمبحث

. ثبوت احلكم للجزئيات على سبيل اليقني: الثاني الـمبحث

. انتفاء وجود دليل على اختصاص احلكم باجلزئيات: الثالث الـمبحث

. عدم تبنّي العلة الـمؤثرة يف احلكم: الرابع الـمبحث
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. وجود دليل منفصل يدل على ما دّل عليو االستقراء: الخامس الـمبحث

. انتفاء معارضة االستقراء دلا ىو أقوى منو أو مثلو: السادس الـمبحث

. اتصاف الـمستقرئ باالجتهاد الـمطلق :السابع الـمبحث

: شروط األخذ بأقل ما قيل؛ وفيو مخسة مباحث: الفصل العاشر

انتفاء كون الـمسألة الـمختلف فيها على أقوال فيما ىو ثابت يف : األول الـمبحث
. الذمة

 .انتفاء وجود دليل على األقل سوى األخذ بأقل ما قيل: الثاني الـمبحث

 .نتفاء وجود من قال بعدم وجوب شيءا: الثالث الـمبحث

. انتفاء وجود من قال بوجوب شيء من نوع آخر: الرابع الـمبحث

 .انتفاء وجود دليل يدُل على ما ىو زائد: الخامس الـمبحث

: شروط االحتجاج بداللة االقرتان؛ وفيو أربعة مباحث: الفصل الحادي عشر

. مفتقرة إىل غّيىا( ةالـمعطوف)كون اجلملة الـمقرتنة : األول الـمبحث

 .عدم اشرتاك اجلملتني الـمقرتنتني يف العلة: الثاني الـمبحث

يدل على التسوية  -غّي داللة االقرتان -انتفاء وجود دليل آخر: الثالث الـمبحث
 .بني اجلملتني الـمقرتنتني يف احلكم

انتفاء ورود نص يف احلادثة الـمراد طلب حكمها بداللة : الرابع الـمبحث
. االقرتان

: شروط االحتجاج باإلذلام؛ وفيو مخسة مباحث: الفصل الثاني عشر
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. كون اإلذلام جاريًا على وفق الشرع: األول الـمبحث

انتفاء وجود دليل من األدلة الـمعتربة يف الـمسألة اليت يطلب : الثاني الـمبحث
. حكمها بداللة اإلذلام

رجحات يف الـمسألة اليت يطلب تعارض األدلة وانعدام الـم: الثالث الـمبحث
. حكمها بداللة اإلذلام

. كون الـُملَهم شلن ُعرف بالعلم والتقوى: الرابع الـمبحث

. أن يطمئن بو قلب الـُملَهم وال يعارضو معارض من خاطر آخر: الخامس الـمبحث

. أىم النتائج، والتوصياتوفيها : الخاتمـة

:  الفهارس الفنية للبحث

. فهرس اآليات -1
 فهرس األحاديث -2
 .فهرس اآلثار -3
 .فهرس األعالم -4
 .فهرس الفرق والـمذاىب -5
 .فهرس احلدود والـمصطلحات -6
 .فهرس الـمصادر والـمراجع -7
 .فهرس الـموضوعات -8

: أبرز نتائج الرسالة

أنَّ أكثر األدلة الـمختلف فيها، ليست سلتلًفا فيها بإطالق، فقد جرى اتفاق  -1
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سّد الذريعة فقد اتفق األصوليون : واختلفوا يف البعض، مثل األصوليني على بعض أنواعها،
. على سدرىا إذا كانت الذريعة تفضي إىل احلرام قطًعا

أّن أكثر الـمصنفات األصولية تكون اإلشارة إىل شروط األدلة فيها أثناء تعريف  -2
. الدليل، أو ذكر أقسامو، وال تذكر الشروط مستقلة إال يف مواضع قليلة

بعد  -أّن أكثر الشروط اليت ذكرىا األصوليون يف األدلة الـمختلف فيها، تبنيَّ  -3
. أهنا شروٌط صحيحٌة، ومعتربة -دراستها
: أّن بعض شروط األدلة الـمختلف فيها تكون خاصة بقسٍم من أقسام الدليل، مثل -4

. تج بعادتواشرتاط انتفاء كون االستحسان عدوالً عن حكِم الدليل إىل عادة َمن ال ُيح
. فهذا شرٌط خاٌص بقسٍم من أقسام االستحسان، وىو االستحسان بالعادة

أّن عدم اعتبار بعض األصوليني ألحد األدلة الـمختلف فيها، قد يكون بسبب  -5
. إغفاذلم لشرٍط من شروط الدليل

. وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني

 

 

 

 


