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ثانوی در فقه
چکیده پایان نامه
احکام ثانویه احکامی هستند که بر عناوینی خارج از ذات موضوع بار می شوند و باعث می شوند حکم جدیدی را بر موضوع
جدید بار کنیم .در تقسیمات ارائه شده از احکام می توان گفت که احکام ثانویه ،احکامی واقعی هستند یعنی ادله ی حجیت آنان،
ایشان را در زمره ی احکام واقعی الهی قرار می دهند .چون احکام واقعی احکامی هستند که توسط شارع جعل شده اند و این
جعل شارع به مکلفین ر سیده است و مکلف در مقام شک نیست و حکم از او مخفی نمی باشد .نیز احکام ثانویه از دسته ی
احکام توصلی می باشند ،چرا که صرف انجام دادن آن ها توسط مکلف و بدون قصد قربت سبب اسقاط تکلیف می باشد .احکام
ثانویه می توانند در مواقعی حکمی تکلیفی باشند و در مواردی دیگر ،حکمی وضعی .لذا ادعای گروهی که قائل به تکلیفی
دانستن تمامی احکام ثانویه می باشند مردود است.
احکام ثانویه اختصاص به باب خاصی از ابواب فقهی ندارند و هم در مورد معامالت قابل اجرایند و هم در گروه عبادات.
تاریخچه ی احکام ثانویه در فقه بسیار چشم گیر است و از همان ابتدای اسالم تمامی مسلمین آن را می شناختند و به آن عمل
می کردند ،اگر چه که نام حکم ثانوی را به آن نمی دادند .این سیر در تمام ادوار فقهی تا قبل از شیخ انصاری نیز جریان داشت
یعنی علمای بزرگ فقه به بررسی احکامی ناشی از ضرر یا حرج می پرداختند اما از آن ها تنها به عنوان «طرو» نام می بردند.
شیخ اعظم اولین فقیهی است که در کتاب های خود مفصال به این مطالب پرداخته است و راه را برای فقهای بعد از خود گشوده
است .مرحوم آخوند خراسانی نیز در کتب خود در ذیل قاعده ی الضرر بسیار به این بحث پرداخته است.
در سال های اخیر نیز تالش های زیادی برای تنقیح این مسئله صورت گرفته است و کتب ارزنده ای در باب احکام ثانویه بعد از
شیخ و آخوند تدوین شده است.
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