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 :ملخص البحث

يب، سذلةةةك مةةةن حيةةة  ت ةةةا ش هةةةذ  الور ةةةة مسةةةألة ايسةةةتقراء ا ع ةةةوي ع ةةةد ا مةةةاع أيب إسةةةحاق اللةةةا 
ا، سكةذلك مةن حية  التوظيةف سالت بيةق يف ايسةتديهب  ةه علة   ا حاوع الذي يعدُّ محاومنا مركبنا معقةدن
ثبةةةو   عةةةض أتةةةوهب اللةةةريعة. كمةةةا ي ةةةا ش البحةةة  ا صةةةادر ايسةةةتمدادية الةةةيت تول ةةةد م اةةةا ايسةةةتقراء 

تةةواتر ا ع ةةوي، سهةةذا مةةا أد ى البحةة  ا ع ةةوي سأث ةةر يف تكوي ةةه، سحملةةا يف ا ص ةةلة ايسةةتقراء ا   قةةي سال
  ا لةةة ا رتبةةة ايعتباريةةة الةةيت يعتقةةد ا مةةاع اللةةا يب ستةةوهب ايسةةتقراء إلياةةا. سكةةذلك حيةةاسهب البحةة  
جتلية ما يُعتقد أنه خ أ س ع فيه  عض الباح ني يف  ديد محاوع ايسةتقراء سكةذلك يف إعةادع توظيةف 

 رراء اللا يب يف غع مو  اا.

 :فتتاحيةالكلمات اال

 ايستقراء ا ع وي، اللا يب، ايستقراء ا   قي، التواتر ا ع وي.

Abstract 

This paper critically discuss the “Moral Induction” “Alisteqra 

Almaanawi” as it was explained by Imam Al shatibi in his great book 

“Almoafaqt”. The term of “Moral Induction” is quit complicated since 

it is formed with other terms. The paper tried to clarify the elements of 

the concept and the way used and applied by Imam Shatibi to prove 

some of the principles of Shariah. Moreover, the paper explained the 

sources that Moral Induction was taken from, which is logical 

induction and moral Tawater. Was taking the moral induction from 

these two sources right? The paper ended up with the result that moral 

induction has nothing to do with the supposed sources. Finally the 

paper tried to clarify the common mistakes were made by the 

researchers who had written about the concept of moral induction.

 



اإلمام الشاطبي                                                        د. نايف بن نهارقراءة نقدية لفكرة "االستقراء المعنوي" عند   

 

16 
 

 :مقدمة

احلمد هلل رب العا ني، سالص ع سالس ع عل  سيد األنبياء سا رسلني سعل  رله ستحبه أ عني، سمن 
 اهتدى  ديام إآ يوع الدين، أما  عد:

ذ  دراسة موجزع  حاوع "ايستقراء ا ع وي" ع د ا ماع أيب إسحاق اللا يب، سليسص هذ  فا
سلكن اعدنع  (1)الدراسة األسآ يف هذا ا وضو ، فقد أت  عليه ك عسب  بل ذلك، إب أت ن أس عَرضان،
سة الوحيدع اليت يف هذ  الدراسة أهنا خالحص َمن مرن عل  هذ  القضية يف مسائل ك عع، سلعلاا الدرا

ي تأيت يف السياق الت ظع التأييدي يعتبار "ايستقراء ا ع وي" سإشا تأيت يف سياق نقد  محاومان 
 ساستمدادان ساعتباران ست بيقان. س د جاء  هذ  الدراسة سفقان للثتين اآليت:

 أسين: محاوع ايستقراء ا ع وي ع د ا ماع اللا يب.
 مدادية ل ستقراء ا ع وي س بيعة ع  ته  ا.ثانيان: ا صادر ايست

 ثال نا: ا رتبة ايعتبارية ل ستقراء ا ع وي.
 را عنا: نقد اعانن الت بيقي ل ستقراء ا ع وي. 

 هذا ساهلل ا وفق للحق سالصواب.

 

                                                           

)جملة إس مية ا عرفة العدد الرا ع( ؛ بين، إ راهيم  االستقراء في مناهج النظر اإلسالميممن أت  عليه أت ن: تواحلي، يونق،  (1)
جغيم، ع(؛ 2112، )التلديد، العدد ال  ثوب، خريف، ومنهج النظر في مدوناتنا األصولية االستقراء عند الشاطبيحممد، 
 ع(. 2111، )التلديد، الس ة الرا عة، العدد السا ع، فحاير االستقراء عند الشاطبيع ماب، 

، )فرجي يا، ا عاد العا ي للحكر نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيعَرضان فام ك عسب، م ام: الريسو ، أمحد،  عليه أما من أت 
ع(. ؛ 2115، 1، ) عس ، دار اهلادي، افي فلسفة علم األصول اساتردع( ؛ حن اهلل، علي، 1995، 4ا س مي، ا

منهج ع(. جدية، عمر، 2118، 2، )الرياب، دار التدمرية، ااالستقراء وأثره في القواعد األصولية والفقهيةال ين، الس وسي، 
 ع(.2111، 1) عس ، دار الكتن العلمية، ا االستقراء عند األصوليين والفقهاء
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 :مفهوم االستقراء المعنوي عند اإلمام الشاطبي

 :لعدع أسباباع اللا يب أمر ليق  اهلني، سذلك إب إدرا  محاوع ايستقراء ا ع وي ع د ا م
 (1)مبتكران عل  غع سا ق م اهب، فلم يعرف الحكر ا س مي مص لحان كاذا. كونه مص لحان  -أ

  كونه محاومان مركبان، فاو مزيٌج من عدع محاهيم متداخلة.  -ب
ية تزيةد إذا علم ةةا  ةةأب عة سعن علةة  إلةةكالية الثكيةن يف محاةةوع ايسةةتقراء ا ع ةوي ، فةةئب ا لةةكال -ج

 تلك ا حاهيم مل تمثخذ كما هي مقرنرع ع د أر ا ا،  ل أْعَمَل اللنا يبُّ يَد التغيع فياا.
اضةة راب عبةةارع ا مةةاع اللةةا يب يف تبيةةني حمةةددا  مصةة ل  "ايسةةتقراء ا ع ةةوي" علةة  األ ةةل مةةن  -د

هب ايسةةةةتقراء ع ةةةةد ا مةةةةاع حيةةةة  الظةةةةاهر. سهةةةةذا  ةةةةدسر  خلةةةةق لبسةةةةان يف أذهةةةةاب  عةةةةض َمةةةةن كتبةةةةوا حةةةةو 
 لاء اهلل. إباللا يب، كما سيأيت تحصيل ذلك 

مةةةةن خةةةة هب هةةةةذ  األسةةةةباب تةةةةحب تةةةةعو ة  ديةةةةد حمةةةةددا  ساضةةةةحة  حاةةةةوع ايسةةةةتقراء ا ع ةةةةوي ع ةةةةد 
يوضةة  جمموعاةةا الصةةورع الةةيت يريةةدها يكةةاد اللةةا يب، لكةةن ل مةةاع اللةةا يب عبةةارا  مت وعةةة سمتحر ةةة 

ايسةةتقراء ا ع ةةوي اء ا ع ةةوي، سلعةةل أ ةةع عبةةارع لةةه يف ذلةةك هةةي  ولةةه: " ا مةةاع اللةةا يب مةةن ايسةةتقر 
الةةذي ي ي بةةص  ةةدليل خةةاص،  ةةل  أدلةةة م ضةةاف  عضةةاا إآ  عةةض،  تلحةةة األغةةراب، حبيةة  ي ةةتظم 
من جمموعاا أمر ساحد جتتمع عليه تلك األدلة، علة  حةد مةا ثبةص ع ةد العامةة جةود حةامت، سلةلاعة 

ل ةا  يف إثبةا   صةد اللةار  يف هةذ  القواعةد علة  ا لبه ذلةك، فلةم يعتمةدعلي رضي اهلل ع ه، سما أ
دليةةل  صةةوص، سي علةة  سجةةه  صةةوص،  ةةل حصةةل هلةةم ذلةةك مةةن الظةةواهر سالعمومةةا ، سا  لقةةا  
سا قيةدا ، ساعزئيةا  اخلاتةة، يف أعيةاب  تلحةةة، سس ةائع  تلحةة، يف كةل  ةةاب مةن أ ةواب الحقةه، سكةةل 

ا أدلةةةة اللةةةريعة كلاةةةا دائةةةرع علةةة  احلحةةة  علةةة  تلةةةك القواعةةةد، هةةةذا مةةةع مةةةا نةةةو  مةةةن أنواعةةةه، حةةة  ألحةةةو 
هةةذ  هةةي عبةةارع ا مةةاع اللةةا يب األك ةةر (2)."ي ضةةاف إآ ذلةةك مةةن  ةةرائن أحةةواهب م قولةةة سغةةع م قولةةة

 وليةةة سد ةةة يف توضةةي  محاةةوع ايسةةتقراء ا ع ةةوي، س ةةد حةةاسهب الع مةةة عبةةد اهلل دراب أب يبةةني حقيقةةة 

                                                           

 ، مرجع سا ق.ستقراء عند الشاطبياالتواحلي،   (1)
 .195، ص2، جالموافقاتاللا يب،   (2)
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 فيامةةا، أس ا ةةنت يف أس الديلةةة يف الظ يةةا  تتبةةع ةةوي   سةةق ساحةةد، مةةن خةة هب  ولةةه: " ايسةةتقراء ا ع
 يف  ا عنةا يعةد مةا إآ يصةل حة  يسةتقري يةزاهب سي  ةوع، إآ م اةا  ةوع سيضةم كةذلك، العقلية سالوجو 
 ؛خةةاص دليةل إآ يسةت د ي ألنةةه ضةعيحنا؛ األدلةة  عةةض يكةوب أب يبةايل سي ا ع ةةوي، كةالتواتر ا وضةو 
 يكةةوب أب يلةةزع اجملمةةو  سلكةةن ال قةةة، حمةةل يكةةوب أب  ةةيعام يف  يلةةزع ي ا ع ةةوي التةةواتر رساع أب كمةةا

 (1)كذلك".

 إذب، خ تة القوهب يف محاوع ايستقراء ا ع وي أنه يقوع عل  القواعد األر ع اآلتية:  
 ذلةةةةك يقةةةةوهب ا مةةةةاع أسين:  ةةةةع الظ يةةةةا  احلاتةةةةلة مةةةةن  ريةةةةق الديلةةةةة أس مةةةةن ا ةةةةنت أس حملةةةةا معةةةةان. سيف

 (2)اللا يب لارحان ايستقراء ا ع وي: "استقراء موا ع ا عىن ح  حيصل م ه يف الذهن أمر كلِّي".
ثانيان: ي ُيلثا تتبع  يع اعزئيةا ، سإشةا يكحةي ايستقصةاء األك ةري؛ ألبن "الغالةن األك ةري معتةح 

 (3)يف اللريعة اعتبار العاع الق عي".
 الوجو  العقلية الداعمة  لِّ الدعوى.ثال ان: تتبع 

را عةةان: عةةدع اعتبةةار  ةةوادح توثيةةق الةةرساع، تعةةوي ن علةة  أب التةةواتر ا ع ةةوي ي يُ ظةةر فيةةه إآ رحةةاد الةةرساع، 
 ا  لةوب، الةدليل فاةو العلةم يحيةد جممةو ٌ  ا سةألة أدلة استقراء من حصل إذا: "سلذلك يقوهب اللا يب

 (4)."حامت سسجود علي،  للاعة كالعلم هو  ل ا ع وي،  التواتر لبيه سهو
من خ هب ما مض  يتبنين ل ا اعانن ايستمدادي ل ستقراء ا ع وي، فاو رٍ  من حي  ا دلوهب 

ساحللية من محاومني: ايستقراء ا   قي، سالتواتر ا ع وي، أس كما  اهب أحد الباح ني  أبن ايستقراء 
اومه الضيق يف ا   ق اليونا  سالتواتر ا ع وي ع د علماء ا ع وي "مزيج  ني ايستقراء لح

(5)ا سلمني".

                                                           

 .525، ص 4دراب، حاليته عل  ا وافقا ، مرجع سا ق، ج  (1)
 .217، ص3اللا يب، مرجع سا ق، ج  (2)
 .297، ص2ا رجع السا ق، ج  (3)
 .26، ص1ا رجع السا ق، ج  (4)
 .32، مرجع سا ق، صناالستقراء عند األصولييجغيم، نعماب،   (5)
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إذا تبةةني مةةا مضةة ، فئنةةه ي بغةةي التعةةريج علةة  هةةذين ا حاةةومني، مث احلةةدي  عةةن ع  تيامةةا  ايسةةتقراء 
ا ع وي، ستاليان الوتوهب إآ نتيلةٍة مةا حةوهب تةحة اتكةاء أيب إسةحاق اللةا يب علة  هةذين ا حاةومني 

 توهب إآ   عية  ايستقراء ا ع وي. يف الو 
 :الجانب االستمدادي لالستقراء المعنوي

 أوال : االستقراء:
هةةو إحةةدى رليةةيت ايسةةتديهب الحكةةري ع ةةد ا نسةةاب، ذلةةك ألبن ا نسةةاب يف سةةياق الب ةةاء  (1)ايسةةتقراء

 ايستدييل يسلك أحد مسلكني:
ما ُيسمن  "القيا " ع ةد ا  ا قةة، سهةو عملينةة  أب ي  لق من الكلي إآ اعزئي. سهذا :ا سلك األسهب

اسةةتديلية ي  لةةق فياةةا التحكةةع مةةن مقةةدما  كليةةة ليصةةل إآ نتةةائج جزئيةةة. سالقيةةا   ةةذ  الصةةورع ي 
إلةةكاهب يف   عينتةةه مةةن حيةة  انصةةيا  ال تيلةةة لسةةل اب ا قةةدما ؛ ألبن ال تيلةةة لةةن تكةةوب حبةةاهب مةةن 

كةةوب أتةةغر أس مسةاسية، سإذ ذا  فةةئب ال تيلةة سةةتكوب   عيةةة إذا األحةواهب أكةةح مةن مقةةدما ا، سإشةا ت
 (2)ثبتص   عية ا قدما .

فئذا  ل ا: الصقر ي ع يف اعو، سكل ما ي ع يف اعو له ج احاب، فالصقر لةه ج احةاب. فئن ةا ن حة  
تت ةاسهب جةزءان مةن أبن ال تيلة ه ا أتغر من ا قدمة، ألب ا قدمة تت اسهب كلن ما ي ع يف اعو، سال تيلة 

 ذلك.
ايستقراء، سهو عل  خ ف لأب القيا ، أي أنه ان  ق من اعزئي إآ الكلي، أس  :ا سلك ال ا 

س د عرنفه ا ن سي ا  أنه" " احلكم  (3)"ان  ق من الو ائع إآ القوانني"عل  حد تعبع رس ع   نلي 
كلاا سهو ايستقراء التاع، سإما أك رها   عل  الكلي لوجود ذلك احلكم يف جزئيا  ذلك الكلي؛ إما

(4)سهو ايستقراء ا لاور".

                                                           

 . 1717، ص1ايستقراء لغة من القرس، سهو التتبع، يُراجع: الحعسب اآل ادي، القامو  ا يت )القاهرع، اهلي ة ا صرية للكتاب، د.ا( ج  (1)
 .14ع( ص2118، 1) عس ، ممثسسة ا عارف، ااألسس المنطقية لالستقراء الصدر، حممد  ا ر،   (2)
 .3ع( ص2119، تر ة حممود يعقويب )القاهرع، دار الكتاب احلدي ، أساس االستقراء ودراسات منطقية   نلي، رس ع،  (3)
 .93ع.( ص1985، 1ت قي : ماجد ف ري ) عس ، دار اآلفاق اعديدع، ا كتاب النجاة،ا ن سي ا، احلسني  ن عبد اهلل،   (4)
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 سهذا يعين أب ايستقراء ضر اب:
األسهب: أب يةةتم تتبةةع  يةةع اعزئيةةا  ا سةةتقرأع، أي أب تةةتم عمليةةة إحصةةائية للو ةةائع اخلارجيةةة سالتأكةةد 

 من اتصافاا  يعان  احلكم ذاته، سهذا هو ايستقراء التاع. 
أي مةن خة هب ايكتحةاء  الغالةن أس األك ةر. سهةذا  يتم تتبع  يع جزئيا  ا ةادع ا سةتقرأع، : أي ا ال

 هو ايستقراء ال ا ص. 
أمةا ايسةةتقراء التةاع فةة  خةة ف يف   عيتةه إذا كةةاب حكم ةةا علة  أحةةد األفةةراد ا سةتقرأع؛ لكونةةه ت ةةاسهب 

ا  ك ةعع مةن حية  الصة عة ا   قيةة،  يع األفراد دسب  لُّةف، فأتةبح ا علة  يقةني، لكةن عليةه إيةراد
سإلةكايته تةزداد ستعمةق إب تعلةق  اللةرعيا . لكةن  (1) ل ح  يف اعتبار  عم ن م  قيان مثةة خة ف،

ذلةةك ألب ا ةراد تبيةةاب  (2)إلةكاي  ايسةتقراء التةةاع ا   قيةة ساللةرعية لةةيق هلةا يف هةةذا البحة  جمةاهب،
لةذي يكحةي يف فاةم ايسةتقراء ا ع ةوي، الةذي هةو م ةاا ايستقراء التاع من حي  هو محاوع  القدر ا

البحةةة . أمةةةا ايسةةةتقراء ال ةةةا ص فقةةةد تةةةرنح الةةةرئيق ا ةةةن سةةةي ا يف كتا ةةةه ا لةةةارا   أنةةةه "ي يوجةةةن 
 (4)سجزع يف كتا ه عيوب احلكمة  أنه "ي ثقة فيه أت ن". (3)علمان".

 :التواتر المعنوي ثانيا :
 إذ إبن اخلح ي قسم ع د اعماور إآ  سمني: (5)دثني،التواتر هو أحد  سمي اخلح ع د ا 

(6)القسم األسهب: اآلحاد، سهو ما مل يبلو حد التواتر

                                                           

 .4، صأساس االستقراء  نلي،   (1)
سايستزادع حوهب ذلك، ف  محر من الرجو  إآ "أسق ايستقراء ا   قي" للسيد حممد  ا ر الصدر س"أسا  سَمن أراد التوسع   (2)

 ايستقراء" لب نلي، فئب ايث ني حاسي استقصاء إلكاي  ايستقراء، سكل م اما ستل إآ نتيلة  ل تلك ا لكاي  من نظر .
 . 321، ص1ه( ج1375، 1، ) م، دار القد ، اتنبيهاتاإلشارات والا ن سي ا، حسني  ن عبد اهلل،   (3)
 . 11، د. ( ص2،  قيق عبد الرمحن  دسي )دار القلم،  عس ، اعيون الحكمةا ن سي ا، حسني  ن عبد اهلل،   (4)
ظفر األماني بشرح مختصر سذهن األح اف إآ تقسيمه  سمة ث ثية من خ هب إضافة ا لاور، يُراجع: اللك وي،   (5)
 .12ع( ص1998، 1خرج أحادي ه: خليل ا  صور، )دار الكتن العلمية، لب اب، ا رجاني،الج
 .55ه(. ص1422، 1، ) الرياب، م بعة سحع، انزهة النظر في شرح مصطلح أهل األثرا ن حلر، أمحد  ن علي،   (6)
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القسةةةةةم ال ةةةةةا : ا تةةةةةواتر، سهةةةةةو "مةةةةةا  لغةةةةةص رساتةةةةةه يف الك ةةةةةرع مبلغةةةةةان أحالةةةةةص العةةةةةادع توا ةةةةةمثهم علةةةةة  
   (1)الكذب".

 :  (2)س د الثا العلماء لرس ان يف ا تواتر، عمادها أر عة
 اللرا األسهب: أب يكوب إخبارهم عن علم ي عن ظن.   
 اللرا ال ا : أب يكوب علمام ضرسريان ي تاي إآ احلق.

 اللرا ال ال : أب تستوي  يع مراحل ا س اد يف كماهب العدد.
اللةةةةرا الرا ةةةةع: العةةةةدد، ساختلةةةةف فيةةةةه اخت فةةةةان كبةةةةعان، سالةةةةذي ذهةةةةن إليةةةةه الغةةةةزايل يف رخةةةةرين أننةةةةه ي 

أب نعلةةةةم أ ةةةةل عةةةةدد حيصةةةةل  ةةةةه التةةةةواتر، ألن ةةةةا ي نعلةةةةم  ةةةةأي عةةةةدد حصةةةةل ل ةةةةا العلةةةةم  وجةةةةود ميك  ةةةةا 
مكةةةةة، سعليةةةةه فةةةةئب التةةةةواتر لةةةةيق مرتب ةةةةان  عةةةةدد معةةةةني،  ةةةةل مةةةة  مةةةةا حصةةةةل العلةةةةم الضةةةةرسري علم ةةةةا 

 (3)أب العدد اكتمل.
ةةةةةةةم العلمةةةةةةةاء التةةةةةةةواتر إآ  سةةةةةةةمني: التةةةةةةةواتر اللحظةةةةةةةي، سالتةةةةةةةواتر ا ع ةةةةةةةوي، سك حملةةةةةةةا يلةةةةةةةث  كاب يف سيُقسِّ

اللةةةةةةةةرسا ا اضةةةةةةةةية، إي أب الحةةةةةةةةرق يكمةةةةةةةةن يف أب التةةةةةةةةواتر اللحظةةةةةةةةي م قةةةةةةةةوهٌب  لحظةةةةةةةةه، سأمةةةةةةةةا التةةةةةةةةواتر 
ا ع ةةةةةةوي فم قةةةةةةوهب لع ةةةةةةا  سمدلولةةةةةةه، يقةةةةةةوهب القةةةةةةرايف: "التةةةةةةواتر ا ع ةةةةةةوي ضةةةةةةا  ه تغةةةةةةاير األلحةةةةةةا  مةةةةةةع 

سيوضةةةةةةةة  ف ةةةةةةةةر الةةةةةةةةدين  (4)ايلةةةةةةةةثا  يف معةةةةةةةةىن ُكلِّةةةةةةةةي، سالتةةةةةةةةواتر اللحظةةةةةةةةي الةةةةةةةةثاكام يف اللحةةةةةةةة ".
رابي حقيقةةةةةةة التةةةةةةواتر ا ع ةةةةةةوي  قولةةةةةةه: " أب يةةةةةةرسي ساحةةةةةةد: أب حا ةةةةةةان سهةةةةةةن علةةةةةةرع مةةةةةةن العبيةةةةةةد، الةةةةةة

سأخةةةةةةح رخةةةةةةر: أنةةةةةةه سهةةةةةةن مخسةةةةةةة مةةةةةةن ا  ةةةةةةل، سأخةةةةةةح رخةةةةةةر: أنةةةةةةه سهةةةةةةن علةةةةةةرين ثو ةةةةةةان، سي يةةةةةةزاهب 
(5)يةةةةةرسي كةةةةةلُّ ساحةةةةةد مةةةةة ام مةةةةةن هةةةةةذا اخلةةةةةح لةةةةةي ان، فاةةةةةذ  األخبةةةةةار تةةةةةدهب علةةةةة  سةةةةة اسع حةةةةةامت...".

                                                           

 .12صمرجع سا ق،  ،مختصر الجرجاني بشرح اللكنوياعرجا ،   (1)
المحصول ؛ الرابي، حممد  ن عمر، 132، مرجع سا ق، صالمستصفى: الغزايل، أ و حامد، حممد  ن حممد، يُراجع كل ِمن  (2)

 . 258، ص4ع(. ج1992، 2،  قيق:  ه جا ر العلوا ، )ممثسسة الرسالة،  عس ، افي علم أصول الفقه
 .135، مرجع سا ق، صالمستصفىالغزايل،   (3)
،  6ج ) 1999، 3، عادهب ا وجود، علي عوب، ) عس ، ا كتبة العصرية، ااألصول نفائس األصول  في شرحالقرايف،   (4)

 2971ص
  .269، ص4، جالمحصولالرابي،  (5)



د. نايف بن نهار                               قراءة نقدية لفكرة "االستقراء المعنوي" عند اإلمام الشاطبي                           

 

22 
 

ع ةةوي أنةةه نقةةُل رساٍع  لغةةوا مبلةةو التةةواتر  عةةىن معةةني ملةةث   ألحةةا   تلحةةة ي تاةةي إذب خ تةةة التةةواتر ا 
 إآ احلق.

   :العالقة بين االستقراء المعنوي ومولِّداته
 عد ا رسر عل  ا صادر اليت استمد  م اا ايستقراُء ا ع وي تكويَ ُه ا حاةومي سارتقةاء  ايعتبةاري، فئنةه 

لع  ةةة  ةةني ايسةةتقراء ا ع ةةوي سكةةلر مةةن ايسةةتقراء ا   قةةي سالتةةواتر ا ع ةةوي، يلزم ةةا ه ةةا دراسةةة حقيقةةة ا
ل  ظةةةةر هةةةةل يصةةةة ُّ اسةةةةتمداد ايسةةةةتقراء ا ع ةةةةوي م امةةةةا، أس  ياسةةةةه عليامةةةةا، سمةةةةن مثن اسةةةةتحادته مةةةةن 

   عيتاما أع ي. س ذلك ميك  ا الوتوهب إآ دراسة نقدية م اسبة  حاوع ايستقراء ا ع وي.
 :االستقراء المنطقي واالستقراء المعنوي العالقة بين

ي لةةةك أب ا مةةةاع اللةةةا يب مل يُ لةةةق علةةة  محاومةةةه لحةةة  ايسةةةتقراء إي لوجةةةود ع  ةةةة  ي امةةةا؛ لكةةةن 
سجود ع  ة  ني ايسةتقراء ا   قةي سايسةتقراء ا ع ةوي غايةة مةا يحيةد  أب مثةة جوامةع ملةثكة  ي امةا، 

 سي يعين ضرسرع سجود ت ا ق أس  اثل.
الذي يبدس للباح  أننه ليق مثة نسن  ةني ايسةتقراء ا   قةي التةاع سايسةتقراء ا ع ةوي إي يف ُم لةق س 

سخيتلةةةف ع ةةةه يف كةةةمِّ ا َتَتبنةةةع سنوِعةةةه. أمةةةا ايسةةةتقراء ال ةةةا ص فاةةةو أ ةةةرب ل سةةةتقراء  (1)عمليةةةة التتبةةةع،
 اخل ف يف نو  ا تتبنع. ا ع وي ِمن  سيمه؛ ألبن ك  ايستقراءين أك ري سأغليب، سيبق  حملُّ 

 ياُب ذلةك: لقةد أسضة  ا مةاع اللةا يب يف أك ةر مةن مةو ن أنةه ي يعةين  ايسةتقراء ا ع ةوي ايسةتقراء 
ا   قةةي الكلةةي ا تتبةةع عميةةع األجةةزاء،  ةةل هةةو ي حيتةةاج أب يوتةةله إآ ذلةةك؛ ألب "الغالةةن األك ةةري 

خيتلةةف ايسةةتقراء ا ع ةةوي عةةن ايسةةتقراء التةةاع مةةن سكمةةا  (2)معتةةح يف اللةةريعة اعتبةةار العةةاع الق عةةي".
حيةةة  الكةةةةم، فكةةةةذلك خيتلةةةةف ع ةةةةه سعةةةةن ايسةةةةتقراء ال ةةةةا ص مةةةةن حيةةةة  نةةةةو  ا سةةةةتقرأ. فمعلةةةةوع أب 

،  األفرررادا الحقيقيررة اليقينيررةايسةةتقراء ع ةةد ا  ا قةةة إشةةا يقةةوع  استقصةةاء جزئيةةا ، سا ةةراد  اعزئيةةا  
يستقراء الذي ُتستوىف فيه اعزئيا  كلاا فئنةه يحيةد اليقةنيكما ترنح  ذلك ا ن سي ا حي  يقوهب: "ا

                                                           

 سهو معىن ايستقراء لغةن كما مض .  (1)
 .297، ص2اللا يب، ا وافقا ، ج  (2)
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ستعةةنيُّ اعزئيةةا  خارجةةان مةةع عامةةل اللةةموهب سالكليةةة، هةةو  (1)أيضةةان إب كانةةص القضةةايا اعزئيةةة يقي يةةة". 
ما تعن ايستقراء التاع   عيان. أما ايستقراء ع د اللا يب فاةو  ي يستقصةي ذساتةان سأفةرادان،  ةل معةا  

ر، كمةا تةرنح هةو  ةذلك، حية  ذكةر أب ايسةتقراء ا ع ةوي: "اسةتقراُء موا ةع ا عةىن حة  حيصةل سأفكةا
 (2)م ه يف الذهن أمر كلِّي".

سممةةا يمثكةةد مةةا مضةة  أبن ا مةةاع اللةةا يب يصةةف اعزئيةةا  ا سةةتقرأع  أهنةةا ظ يةةة، حيةة  يقةةوهب: " سإشةةا 
هب اللةةيل عبةةد اهلل دراب ساتةةحان ل ريقةةة ا مةةاع األدلةةة ا عتةةحع ه ةةا ا سةةتقرأع مةةن  لةةة أدلةةة ظ يةةة". سيقةةو 

. سالظ يةا  ي تكةوب أفةرادان سذساتةان؛ ألبن (3)"تتبع الظ يا  يف الديلة أس يف ا ةنت أس فيامةااللا يب: " 
 سجود األفراد ي يكوب إي حقيقيان.

،  ةةةل إنةةةه مل إذب، مةةةن خةةة هب ذلةةةك يتبةةةني أب ا مةةةاع اللةةةا يب ي يريةةةد  ايسةةةتقراء ايسةةةتقراَء ا   قةةةي
يت اسهب ايستقراء ا   قي  البح  أت ن يف  يع كتا ةه، سإشةا لةر  م ةذ أسهب كتا ةه يف تأتةيل محاومةه 
اعديةةد، سعلةة  ذلةةك ي ميكةةن  يةةا  ايسةةتقراء ا ع ةةوي علةة  ايسةةتقراء التةةاع ا   قةةي، ستاليةةان اسةةتحادع 

 الق عية م ه.
   سجةةه معتةةح  ةةا عةةزا  يةةونق تةةواحلي ل مةةاع إذا ُفاةةم ذلةةك، فئنةةه ي يبقةة    مةةن سجةةه نظةةر الباحةة

اللا يب، حي   اهب: "إب أهم فكةرع يةدعو إلياةا ا مةاع اللةا يب هةي أب ايسةتقراء سةواء كةاب نا صةان 
أس تامةةان يحيةةد العلةةم الضةةرسري، أي يحيةةد الق ةةع،  الحةةان  ةةذلك مةةا اسةةتقر  عليةةه كلمةةة ا  ا قةةة ِمةةن أب 

 ".ايستقراء ال ا ص ي يحيد إي الظن
يف احلقيقة إب هذ  الحكرع اليت يقوهب يونق تواحلي إهنا أهةم فكةرع جةاء  ةا ا مةاع اللةا يب، مل يةأِ  
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يب أتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن، فضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أب تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  .

                                                           

 .171، مرجع سا ق، االستقراءنق ن عن ال ين،   (1)
 .217، ص3ج اللا يب، ا وافقا ،  (2)
 .525، ص 4دراب، حاليته عل  ا وافقا ، ج  (3)
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س د فعل نعماب جغيم م ل ما فعةل يةونق تةواحلي، حية  ذكةر أب ا مةاع اللةا يب "رفةض مةا انتلةر 
سكةةذلك احلةةاهب مةةع الباحةة  عمةةر  (1)قراء ال ةةا ص ي يحيةةد الق ةةع م لقةةان". ةةني ا  ا قةةة مةةن كةةوب ايسةةت
 (2)جدية، فقد فعل الليء ذاته.

سلعلن همثيء الباح ني تا عوا يف ذلك أمحد الريسو ، إذ  اهب: " يمثكةد اللةا يبُّ علة    عيةة ايسةتقراء، 
وليني سا  ا قةةةة مةةن كةةةوب سةةواء أكةةاب تامةةةان أس نا صةةان، متلةةةاه ن  ةةذلك مةةةا يةةثدد ع ةةةد ك ةةع مةةةن األتةة

 (3)ايستقراء ال ا ص يحيد الظن، سي يحيد العلم، اتباعان م ام للم  ق األرس ي".
إذب اتحةةةق هةةةةمثيء البةةةةاح وب  الريسةةةةو  ستةةةةواحلي سنعمةةةةاب جغةةةةيم سعمةةةةر جديةةةةة  علةةةة  أب اللةةةةا يب 

ني فئب الةذي يبةدس خيالف ا  ا قة يف مسألة   عية ايستقراء ا ع وي. سمع إج يل لكل همثيء الباح 
يل أب مةةا تحقةةوا عليةةه غةةع تةةحي ، سأهنةةم  و لةةوا اللةةا يب مةةا مل يقلةةه، سذلةةك ألن ةةا إذا عةةدنا إآ كةة ع 
اللا يب نحسةه فئن ةا جنةد أب كتةاب ا وافقةا  يغةصُّ  ال صةوص الةيت تبةني أب ا مةاع اللةا يب مل ي لةق 

من حي  هو محاةوع مركةن أضةيحص  الق ع عل  ايستقراء ال ا ص كما هو موجود ع د ا  ا قة،  ل
إليةةه  عةةض العوامةةل السةةمعية ممةةا تةةع     عيةةان، فق عيةةة ايسةةتقراء ال ةةا ص ليسةةص سليةةدع عمليةةة التتبةةع 
األك ةةري كمةةا هةةي الصةة عة ا   قيةةة،  ةةل هةةي سليةةدع عةةدع أدلةةة هةةو إحةةداها، سمةةن مثن فالسةةمثاهب ا وجةةه 

 سا  ا قةة حة  نقةوهب إهنةم اختلحةوا  هةل ألتحاب هذ  الدعوى: هل ا د مورد الك ع  ةني اللةا يب
 ما يع يه اللا يب  ايستقراء هو ذا  ما يع يه ا  ا قة 

 د مضص ا جا ة عل  ذلك، حية  تقةرر أب اسةتقراء ا  ا قةة هةو م لةق تتبةع اعزئيةا  احلقيقيةة إمةا  
فئنةةةه يصةةة حن يف كةةة و أس جةةةزءان، أمةةةا اسةةةتقراء اللةةةا يب عةةة سع علةةة  كونةةةه تتبعةةةان للظ يةةةا  سا عةةةا ، 

 ريقه للق ع عوامل أخرى، سعليه ف  نسن سي  را ة  ني استقراء اللا يب ساستقراء ا  ا قة   وعيةه.

                                                           

 .213مرجع سا ق، ص االستقراء عند الشاطبي،جغيم،   (1)
 .71، مرجع سا ق، صمنهج االستقراءجدية،   (2)
 .313صع( 1995، 4، )فرجي يا، ا عاد العا ي للحكر ا س مي، انظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيالريسو ، أمحد،   (3)
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سهةةذ  الةةدعوى   الةةيت مل جيةةد الباحةة   رهانةةان علياةةا   ةةاد  يةةونق تةةواحلي للقةةوهب  ةةأب اللةةا يب: " 
سهةةةةذا إلةةةةكاهب رخةةةةر، فا مةةةةاع  (1) ةةةةدأ يتحةةةةدو عةةةةن ايسةةةةتقراء حبسةةةةبانه دلةةةةي ن عقليةةةةان يحيةةةةد الق ةةةةع".

اللةةةا يب مل يسةةةتعمل ايسةةةتقراء  اعتبةةةار  دلةةةي ن عقليةةةان سمةةةن مثن   عيةةةان كمةةةا ذكةةةر تةةةواحلي؛ ألبن ا مةةةاع 
اللةةا يب يعلةةم  امةةان أب ايسةةتقراء التةةاع العقلةةي يقتضةةي تتبةةع  يةةع اعزئيةةا ، سهةةو  ةةد تةةرنح مةةراران أب 

األدلةةة ا ، عةة سع علةة  أب ا مةةاع اللةةا يب  ةةد تةةرنح  ةةأب "اسةةتقراء  أك ةةري ي تتبُّةةع فيةةه عميةةع اعزئيةة
العقليةة إذا اسةتعملص يف هةةذا العلةم؛ فئشةةا تسةتعمل مركبةة علةة  األدلةة السةةمعية، أس معي ةة يف  ريقاةةا، 

سمعلوع أبن ايستقراء ا   قةي دليةٌل عقلةي  (2)"أس حمققة   ا اا، أس ما ألبه ذلك، ي مستقلة  الديلة
يلة سغع مركنن. سعليه ف  يبدس للباح  د ةة القةوهب  ةأب اللةا يب أراد ايسةتقراء العقلةي مستقلٌّ  الد

الق عي. سلعل ه ا  عةام ن رخةر أس ةع الةدكتور تةواحلي يف هةذا اللةبق، سهةو ستةُف ا مةاع اللةا يب 
التةةةةاع  ايسةةةةتقراَء  أنةةةةه   عةةةةي، سالق عيةةةةة إب ُسِتةةةةف  ةةةةا ايسةةةةتقراء فئنةةةةه يتبةةةةادر إآ الةةةةذهن ايسةةةةتقراء

ا   قي، لكةن لةيق التتبةع الكلةي هةو ا صةدر الوحيةد للوتةوهب إآ الق عيةة ع ةد ا مةاع اللةا يب،  ةل 
 مثة  رق أخرى تمثدي إلياا.

  :العالقة بين االستقراء المعنوي والتواتر المعنوي 

 ةل هةةي هةةو، يُلة ُّ ا مةةاع اللةا يب يف مةةوا ن ك ةعع علةة  أب عمليةةة ايسةتقراء ا ع ةةوي كةالتواتر ا ع ةةوي 
حي  يقوهب: "إذا حصل من استقراء أدلة ا سألة جمموٌ  يحيد العلم فاةو الةدليل ا  لةوب، سهةو لةبيه 

 (3) التواتر ا ع وي،  ل هو كالعلم  للاعة علي، سسجود حامت".
 إذب ي فرق  ةني ايسةتقراء ا ع ةوي سالتةواتر ا ع ةوي ع ةد ا مةاع اللةا يب، فكمةا أنةه يف التةواتر ا ع ةوي
حيصةةةل ل ةةةا للمةةةو  الرسايةةةا  الق ةةةُع  ةةةا  قوهب، كةةةذلك حيصةةةل ل ةةةا للمةةةو  ا عةةةا  الق ةةةُع  ةةةا عقوهب.

                                                           

 .75مرجع سا ق، ص  االستقراء،تواحلي،   (1)
 .25، ص1مرجع سا ق، ج الموافقات،اللا يب،   (2)
 .26، ص1ا رجع السا ق، ج  (3)
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فالسمثاهب الكبع ه ا: هل فع ن يص   يا  ايستقراء ا ع وي عل  التواتر ا ع وي  لعىن رخر: هل مثة 
 فوارق معتحع  ني ايستقراء ا ع وي سالتواتر ا ع وي   ع عملية التقارب 

الذي يبدس للباح  أبن ا ماع اللا يب مل يوفنق يف عملية ر ت ايستقراء ا ع وي  التواتر ا ع وي، 
سمن مَثن الصعسرع إآ   عينة ايستقراء ا ع وي، ذلك ألننه مثة عدع فرسق جوهرية  ي اما، سمن ذلك:

ب م تاا  إآ احلق، كالسما  أسين: أب العلماء   كما مض   يلث وب يف اعتبار التواتر أب يكو 
سالرؤية مما لأنه أب جيعل ا  قوهب يقي ان، سأما لو كاب ا  قوهب عبارع عن فكٍر سرأي، فئنه ي يحيد 

 عن البا    يقوهب الق ع، سإي غد  أ واهب األدياب سالحرق   عيةن؛ ألهنا م قولة  التواتر. سلذلك
 يف  ث  أس تا  أس ملاهدع عن سا عا ضرسرع علم  قلونهي لا عا ني يكونوا أب جين: " ا تواتر رساع

 أخحسا إذا فأما سيقوهب إماُع احلرمني: " (1)".خبحهم العلم يقع مل سإي ساستديهب نظر غير من ال حق
 يحد مل العامل حبدو  ا بة الزماب أهل أخح سإب علما، يقتضي ي خحهم ف حق نظرا ، علمو  عما

سيقوهب ع ء الدين السمر  دي  (2)الحهاب". حني  ياع إآ  ائمة العقل ا  لب سكانص علما خحهم
ع د تعداد  لرسا اعتبار التواتر: " ال ا : أب يكوب ا  ح  ه أمران حمسوسان..، أما إذا كاب أمران 

عاآ فئب التواتر ي يوجن العلم يقي ان، فئب الكحرع  الوا   ريق التواتر إب اهلل ت معقوال  أو مظنونا  
  (3)ثال  ث ثة، سإنه كذب حمض".

إذب ي يحيد التواتر الق َع إي إذا انتا  إآ احلق، سعل  ذلك إذا ج  ا إآ ايستقراء ا ع وي فئن ا 
جند أنه ي ي تاي إآ حق،  ل هو كلُّه تعويل عل  ظ يا  مستحادع من أدلة،  د ت بص من حي  

 احلق ارتحع يبمه، سهو الق عية.هي س د ي ت بص، سإذا ارتحع اينتااء إآ

                                                           

،  قيق: عماد الدين حيدر ) لب اب، ممثسسة الكتن ال قافية، تمهيد األوائل في تلخيص الدالئلالبا   ، حممد  ن ال ين،   (1)
 .439ع( ص1987، 1ا
، 1 قيق: ت ح عويضة ) عس ، دار الكتن العلمية،ا البرهان في أصول الفقه،اعويين، عبد ا لك  ن عبد اهلل،   (2)

 . 279، ص1ع(. ج1997
ع( 1997، 2،  قيق حممد بكي )القاهرع، دار إحياء الثاو، اميزان األصول في نتائج العقولالسمر  دي، ع ء الدين،   (3)

 .423ص
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  رق من احلدي  جاء إب يرتحع ضعحه لكن أتله، يف ضعيحان  كاب سإب ا تواتر رساع رحاد ثانيان: أبن 
 من اخلح ذا  تع ا مث ما ،  د ف نان   أبن  سأخحنا الكذب معلوع رجل جاء فئذا. متواترع عديدع
 الكاذب الرجل ذلك عن ارتحعص فقد الكذب تحة سأما. اخلح  صحة نق ع فئن ا رخر، رجل ألف

 تحتا اجتمعص حي  ت ا ض هذا يُقاهب سي  ديدان، الرساية تلك يف الصدق  صحة مت لِّقان  سأتب 
 عن بائد أمر هي سإشا ا نساب،  اهية يبمة خباتية ليق الكذب ألبن  ذلك سالكذب، الصدق
 ا تواتر ال قل يف الرساع من أحدٌ  يَةُعد مل فئننه ذاه سعل  . ئرادته سيعدمه يوجد  ا نساب، حقيقة
  فكلام احلاهب، هذ  يف التامة أس  الضعف متصحان 
 ا ع وي؛ التواتر عل  اللا بية ال ريقة لقيا  جماهب يبق  ف  ذلك، تبني إذا. ه أخحسا فيما تاد وب

يلة، ي ميكن أب ي حك  الد متعلِّقان  كاب إب سأتلي ذايت ستف  الضعف األدلة رحاد ستف ألبن 
 ضعيف، أتله يف كاب سإب ح  احلاهب، تلك يف  ضعيف ليق رساته فبحاد ا ع وي التواتر سأما ع ه.
 .الحارق ت ع ما سهذا

سعليه، ي يبدس للباح  أب ك ع ا ماع اللا يب كاب د يقان حي ما  اهب: " إشا األدلة ا عتحع ه ا 
فر  عل  معىن ساحد ح  أفاد  فيه الق ع، فئب ل جتما  من ا ستقرأُع من  لة أدلة ظ ية تظا

 القوع ما ليق ل فثاق، سألجله أفاد التواتر الق ع". 
فاللا يب ه ا يقوهب "ل جتما  من القوع ما ليق ل فثاق" سهذا الك ع ليق د يقان عل  إ   ه، 

ي إآ الرأي سليق احلق ليق له فليق كل اجتما  له من القوع ما ليق ل فثاق، فايجتما  ا  تا
من القوع ما يزيد عل  حالة ايفثاق، فال صارى اجتمعوا عل  القوهب  أب عيس  ا ن اهلل، فال 
 اجتماعام هذا له من القوع ما ليق يفثا ام  ي خيالف اللا يب نحسه  أب اجتماعام غع معتح.

  تاي إآ احلق هو الذي يكوب أ وى من إذب ليق كل اجتما  أ وى من ايفثاق، سإشا ايجتما  ا
 ايفثاق، أما إذا انتا  إآ الرأي فاما سياب. سعدع التحريق  ني هذين ال وعني من ايجتما 

 ايجتما  ا  تاي إآ احلق سا  تاي إآ الرأي  هو الذي أس ع اللا يب يف هذا اخللت الذي  ىن 
عليه نظرية ايستقراء ا ع وي.
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ارع أخرى لللا يب يتض  فياا اللبق الذي حصل له من خ هب جعله كل اجتما  أ وى سل تأم ل عب
سعل  هذا السبيل أفاد خح التواتر العلم، إذ لو اعتح فيه رحاد من كل افثاق، حي  يقوهب: "

ا  حين، لكاب إخبار كل ساحد م ام عل  فرب عدالته محيدا للظن، ف  يكوب اجتماعام يعود 
، ف ح ساحد محيد للظن م  ، لكن لالجتماع خاصية ليست لالفتراق (1)ادع الظن، زيادع عل  إف

فئذا انضاف إليه رخر  وي الظن، سهكذا خح رخر سرخر، ح  حيصل  اعميع الق ع الذي ي 
حيتمل ال قيض، فكذلك هذا، إذ ي فرق  ي اما من جاة إفادع العلم  ا عىن الذي تضم ته 

 (2)."األخبار
أب اللا يب س ع يف خ أ م  قي، فاو يريد انتاج نتيلة كلينة من مقدمة جزئية، سا قدمة  يح  ه ا

اعزئية م  قيا ي ت تج نتيلة كلية، أي أب ال تيلة يف ايستقراء ا   قي ي د أب تكوب أتغر من 
يدهب عل  مقدما ا أس مساسية هلا عل  أ ص  تقدير، أما إذا كانص ال تيلة أكح من مقدما ا فاذا 

 أب ه ا  فلوع استديلية ي يكتمل الحهاب إي  سدها.
 سميكن نظم استديهب اللا يب كما يلي:

 ا قدمة األسآ : التواتر ا ع وي يحيد الق ع
 ا قدمة ال انية: التواتر اجتما 

 ال تيلة: ايجتما  يحيد الق ع.
تواتران، ساخللل الذي س ع فيه اللا يب  فالتواتر ا ع وي ه ا نو  من ايجتما ، سليق كل اجتما  يعد

أنه جعل احلكم عل  أحد أنوا  ايجتما  كاحلكم عل   قية األنوا ، سالسمثاهب ه ا: كيف عرف 
اللا يب أب  قية أنوا  ايجتما  تلث  مع التواتر ا ع وي يف احلكم نحسه 

                                                           

 أك ر من الظن سهو اليقني، سذلك ألب الظن ا تولد من خح اآلحاد إشا كاب ظ ان يحتمالية ال سياب سحنو ، فلما جاء   ل يعود  (1)
 من  رق أخرى علم ا أب الظن األسهب مل يكن سوى يقني.

 .35، ص1اللا يب، ا وافقا ، ج  (2)
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ب يبني ل ا كيف جةاب احلكةم هذ  هي الحلوع ايستديلية اليت كاب ي بغي عل  اللا يب أب يسدها، أ
 عل  سائر أفراد اع ق جملرد سجود احلكم يف أحد أفراد اع ق   

إذب ي نسةةل م  ةةأب كةةل اجتمةةا  أ ةةوى مةةن كةةل افةةثاق، هةةذا مةةن حيةة  ا بةةدأ، أمةةا مةةن حيةة  ا وضةةو  
 الةةذي حنةةن  صةةدد  فاللةةا يب كةةاب يريةةد مةةن هةةذ  القاعةةدع أب يقةةوهب  أنةةه لةةا أب التةةواتر ا ع ةةوي كةةاب
أ وى من احلدي  اآلحاد لوجةود ع صةر ايجتمةا ، فلمةاذا ي جيةوب أب تكةوب األدلةة الظ يةة أ ةوى مةن 

 الدليل الظين الواحد ما داع ع صر ايجتما  موجودان ه ا كذلك 
احلقيقةة أب هةةذا  يةةا  مةةع الحةةارق، فلةيق األمةةراب سةةيني، فاةةل الظةةن ا تولةد عةةن السةة د كةةالظن ا تولةةد 

بق أبن الظ يا  يف التواتر إشا كانص ظ يةة يحتمةاهب عةدع  قةق الصةدق يف أحةد عن الديلة  فكما س
الرساع، سلكن  ةا جةاء  الرسايةة مةن عةدد كبةع علم ةا أبن الصةدق متحقةق يف تلةك الرسايةة علة  األ ةل. 
أما ايستقراء فئب كانص ظ ياته متولدع عن األسانيد فقت، سالةديي    عيةة، فاةو إذب تةواتر مع ةوي 

 حاجةة للقةوهب  أنةه معةىن جديةد سةاعت ذ، سأمةةا إذا كانةص ظ ياتةه متولةدع مةن الةديي   سهةذا هةةو سي
مةو ن البحةة   فةئب الظةةن ا تولةد عةةن ضةعف الةةراسي لةيق كةةالظن ا تولةد مةةن احتماليةة الديلةةة؛ ألب 
ضةةعف الةةراسي يةةزسهب كمةةا سةةبق، لكةةن كيةةف ل ةةا أب نزيةةل ضةةعف الديلةةة أس حةة  ظ يتاةةا  سهةةذا هةةو 

ق. سإذا ُعلةةةةم مةةةةا مضةةةة ، فئنةةةةه ي يبةةةةدس إمكانيةةةةة  يةةةةا  علم ةةةةا  كةةةةرع حةةةةامت علةةةة  علم ةةةةا حبليةةةةة الحةةةةار 
   (1)ا  ا ، كما يريد ذلك ا ماع اللا يب.

س د يكوب من ا  اسن ه ةا ذكةُر تسةاؤهٍب  رحةه إ ةراهيم بيةن يف سةياق ر ةت التةواتر  ايسةتقراء، حية  
ر األخبار مع القرائن يةمثدي إآ اليقةني، فمةا الةذي تساءهب  ائ ن: "إب كاب من ا مكن القوهب  أب تظاف

(3)يف ايسةةةةةةةةةتقراء ال ةةةةةةةةةا ص إذا ححتةةةةةةةةةه  لةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةرائن ". (2)مي ةةةةةةةةةع أب حيةةةةةةةةةدو ذا  اللةةةةةةةةةيء

                                                           

ب جغيم لص يع اللا يب خللقه تقار ان  ني التواتر ا ع وي سايستقراء سعليه ي جيد الباح  ما يحر ال  اء الذي كاله الدكتور نعما  (1)
 .32مرجع سا ق، ص  االستقراء عند األصوليين،ا ع وي، فقد تبني أهنما متباي اب. يُراجع: نعماب جغيم، 

قاهب "الليء ذاته" سليق ه ا خ أ لغوي حيسن التبيه عليه، سهو أب التأكيد  د يتبع ا مثكد سليق العكق، فكاب ي بغي أب يُ   (2)
 "ذا  الليء".

 .32مرجع سا ق، ص االستقراء عند الشاطبي،بين،   (3)
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ك ُص أ ىن أب لو م نل إ راهيم بين سلو ل اهب ساحد عل  ايستقراء ال ا ص ا حوف  القرائن، ح  
اب يتكلم عن ايستقراء ال ا ص من حي  هو ت عة يتسىن ل ا تصور ، سذلك ألب إ راهيم بين ك

م  قية، سايستقراء ا   قي ال ا ص ي يُتصو ر فيه أب  حه القرائن، سإشا تتصور القرائن يف حنو 
 ايستقراء اللرعي ا علنل.

% من األسود، فوجدنا أهنا ي ت اع يف س ص الظاعع، 61فعل  سبيل ا  اهب: لو  ل ا  أن ا استقري ا 
% من األسود ي نعرف ع ام لي ان، سلذلك ي نست يع أب نصدر حكمان كليان يت اسهب  يع 41 قي 

% من األسود. لكن عل  رأي إ راهيم بين فئنه ميك  ا  وهب ذلك، 61أفراد األسود  عد استقرائ ا لةةة 
اهب السا ق سذلك ع د ال ظر يف القرائن، سالسمثاهب ه ا: ما القرائن اليت ميكن است داماا يف ا  

  (1) األسود سنوع الظاعع  ح  نست يع الوتوهب إآ الق ع 
هذا إذا مل يتم التسليم  قا لية ايستقراء ا   قي ال ا ص للقرائن، أما إذا ُسلِّم جدين، فيكوب الحارق 
 ني التواتر ا ع وي سايستقراء ا   قي ال ا ص أبن التواتر ا ع وي يعود إآ أتل حسي ثا ص، 

 عد ثبو  اخلح، أما ايستقراء ال ا ص  دورا  ثانويا  القرائن ماما ك ر  تعود إليه، سالقرائن فيه تمثدي س 
 فالقرائن تعود عل  ما هو غع موجود أت ن.

لعىن رخر: حي ما خُيحنا  ٌح  أبن بيدان ذا التسعني عامان، القا َع يف ا ستلح  م ذ بمن  د تويف، مث 
ب  ذا  اخلح، فئن ا نكوب عل  يقني من ذلك. تحي  أبن العدد ليق من لأنه خيحنا مخسة رخرس 

درجة ا تواتر، لكن القرائن اليت أحا ص  اخلح أعانص عل  ذلك، سهي أبن بيدان ذس  رفع اخلح إآ
تسعني عاع، سهي مرحلة تزيد فياا احتمالية ا و ، سأنه  ا ٌع يف ا ستلح  م ذ بمن  ويل، مما يدهب 

   داء عضاهب.عل
فا ا جند األخبار الواردع تعود كلاا إآ أمر حسي ثا ص، سهو بيد، سكل القرائن ا ي ة  اخلح تعود 

% من األسود 61إآ ذا  األتل ال ا ص. أما ايستقراء ا   قي ال ا ص، ف حن استقري ا 
                                                           

هذا من حي  هو عمل م  قي، سهو ما يقتضيه سياق احلدي ، أما إذا أراد إ راهيم بين أب يسحن ذلك إآ ا يداب   (1)
ادا  اليت سيقص فيما سبق يف إ ار ايعثاب عل  "ايستقراء اللرعي، فئن ا نرجع إذب إآ "ايستقراء ا ع وي"، سَترُِد عليه ا ير 

 ا ع وي".     
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فةالقرائن ه ةا إب عةاد  % اآلخرسب ي نعلم عة ام لةي ان، 41فوجدناهم ي ي اموب س ص الظاعع، سالة 
% فةة حن نعلةةم أب 41سإب عةةاد  إآ الةةة  (1)% فلسةة ا حباجةةة إلياةةا، ألن ةةا تيق ةةا مةةن ثبو ةةا،61إآ الةة 

القرائن يف التواتر ا ع وي تأيت يف مرحلة يحقة  رحلة ثبو  اخلح عن  ريق ا  ةحين، سيف حالت ةا ه ةا 
 ، فاي  رائن حوهب عدع.جند أب القرائن تأيت غَع مسبو ة  ئثبا  أمٍر ما

أمةةةر ثا ةةةص، سالقةةةرائن يف  لتأكيرررداخل تةةةة ه ةةةا أبن القةةةرائن يف التةةةواتر ا ع ةةةوي تةةةأيت يف مرحلةةةة يحقةةةة 
ما هو غع ثا ص  عةُد، سهةذا  إلثبات عل  التسليم  تصو رها  تأيت يف مرحلة أسآ  ايستقراء ال ا ص

علةة  التةةواتر ا ع ةةوي، كمةةا كةةاب يسةةع  لةةذلك الحةةارق هةةو ا ةةانع مةةن  يةةا  ايسةةتقراء ا   قةةي ال ةةا ص 
 إ راهيم بين.

 :اضطراب في تحديد عالقة االستقراء بالتواتر المعنوي

 قةةي يف هةةذا اجملةةاهب أب نبةةني  أبن مثةةة اضةة را ان  فيمةةا يةةرى الباحةة   يعةةثي عبةةارا  ا مةةاع اللةةا يب، 
بيٌه لةةه، س ةةوران  أنةةه هةةو هةةو. سالغريةةن أبن  فاةةو تةةارعن يصةةرِّح  ةةأب ايسةةتقراء نةةوٌ  مةةن التةةواتر، سكةةرنعن  أنةةه لةة

 ظ يةةة أدلةةة  لةةة مةةن ا سةةتقرأعُ  ه ةةا ا عتةةحع األدلةةة كةةل ذلةةك جةةاء يف فقةةرع ساحةةدع، سهةةي  ولةةه: " إشةةا
 سألجلةه ل فةثاق، لةيق مةا القةوع من ل جتما  فئب الق ع، فيه أفاد  ح  ساحد معىن عل  تظافر 

، فةةئذا حصةةل مةةن اسةةتقراء أدلةةة ا سةةألة جممةةو  يحيةةد العلةةم فاةةو وهرر ا نرروع منررهالق ةةع،  (2)التةةواتر أفةةاد
كةةالعلم  لةةلاعة علةةي رضةةي اهلل ع ةةه، سجةةود   بررل هررو ةةالتواتر ا ع ةةوي،  شرربيهالةةدليل ا  لةةوب، سهةةو 

 (3)حامت، ا ستحاد من ك رع الو ائع ا  قولة ع اما".
لتةةواتر ا ع ةةوي، سإب كةةاب لةةبياان أمةةا اللةةيل عبةةد اهلل دراب فقةةد رأى أب ايسةةتقراء ا ع ةةوي خيتلةةف عةةن ا

له، سالحرق  ي اما يكمن يف أبن التواتر ا ع وي "يةأيت كلةه علة  نسةق ساحةد، كالو ةائع الك ةعع ا  تلحةة 

                                                           

 كالذي رأي بيدان سهو مريض، ي حيتاج إآ  ري ة ساعت ذ   (1)
 وهب ا ماع اللا يب "ألجله أفاد التواتر" إب كاب يقصد م لق التواتر، أي أب "أهب" للل ق، فئننه ليق مثة اض راب يف هذ    (2)

 ما إب أراد  التواتر ه ا التواتَر ا ع وي، فاو يف احلقيقة مض رب كما سبق.العبارع، أ
 .26، ص1، جالموافقات اللا يب،  (3)
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فةالتواتر ا ع ةوي يةدهب علة  ا عةىن ا  قةوهب  (1)اليت  يعاا دالة علة  لةلاعة علةي مة  ن   ريةق مبالةر".
لةةةق  ايسةةةتقراء ا ع ةةةوي فةةةئب  عضةةةه يةةةدهب مبالةةةرعن علةةة  ا عةةةىن،   حةةةو مبالةةةر ي خيتلةةةف. أمةةةا فيمةةةا يتع

س عضةةةه اآلخةةةر   ريةةةق غةةةع مبالةةةر. فمةةة  ن: دهبن  ولةةةه تعةةةاآ: رأ يمةةةوا الصةةة ع  ديلةةةة مبالةةةرع علةةة  
سجو ا، س وله تعاآ: رسالذين هم عل  ت  م حيةافظوب  دهبن ديلةة غةع مبالةرع  مةن خة هب مةدح 

 فاعلياا  عل  سجوب الص ع.
هةةذا الحةةرق سإب كةةاب يبةةدس د يقةةان ستةةحيحان مةةن حيةة  هةةو، لكةةن ا  ةةاءع ساردع عليةةه مةةن  بةةل ا مةةاع س 

اللا يب نحسه؛ فاو الذي  اهب " ل هو كالعلم  للاعة علي" سمعلوٌع أب للاعة سيدنا علةي رضةي 
ِ بةةل  اهلل ع ةةه سمةةا لةةاكلاا مةةن لةةأهنا أب تةةدهب ديلةةة مبالةةرع علةة  ا عةةىن. سعليةةه، فةةئب هةةذا التم يةةل مةةن

 (2)ا ماع اللا يب ُيلكل عل  الحرق ا ذكور ِمن ِ َبل الليل عبد اهلل دراب.
سأمةةا الةةدكتور يةةونق تةةواحلي، فاةةو يةةرى أبن الحةةرق  ةةني التةةواتر ا ع ةةوي سلةةبه التةةواتر ا ع ةةوي فةةرق يف 

للةةا يب الظةاهر ساللةةكل، حية  يقةةوهب: "إب الحةرق  ةةني التةواتر ا ع ةةوي سلةبه التةةواتر ا ع ةوي يف نظةةر ا
   (3)ي يتلاسب حدسد ا ص لحا : فالحرق  ي اما لكلي سليق جوهريان".

سالذي يبدس للباحة  أب عةزس القةوهب  ةأب الحةرق  ي امةا لةكلي سفةين إآ ا مةاع اللةا يب  ةد ي يكةوب 
د يقةةان، فقةةد مضةة  اضةة راب عبةةارا  ا مةةاع اللةةا يب يف  ديةةد نسةةبة لةةبيه التةةواتر ا ع ةةوي إآ التةةواتر 

وي ذاته، سالدكتور تواحلي مل جيد ما يُعزِّب  ه هذا العزس سةوى أنةه رأى أنةه ي فةرق مةن حية  إب ا ع 
ال تيلةة  ةةني التةةواتر ا ع ةةوي سلةبياه ملةةثكة. لكةةن الةةثا  ال تيلةةة ي يعةين إذا ةةة الحةةارق  ةةني الوسةةائل 

لق عيةةة يحيةةد الق ةةع، فاةةل ا مثديةةة إلياةةا، فا  ةةا  مةة  ن يةةمثدي إآ الق ةةع، سالةة ص القةةرر  ذس الديلةةة ا
نقةةةةةةةةةةةةةوهب  ةةةةةةةةةةةةةأبن الحةةةةةةةةةةةةةرق  ةةةةةةةةةةةةةني ا  ةةةةةةةةةةةةةا  سالةةةةةةةةةةةةة ص لةةةةةةةةةةةةةكلي ينتاائامةةةةةةةةةةةةةا إآ نتيلةةةةةةةةةةةةةة ساحةةةةةةةةةةةةةدع   

                                                           

 .24، 1دارب، مرجع سا ق، ج  (1)
 .27، ص 1س د ألار اللا يب نحسه إآ هذا الحارق، لكن الليل دراب هو من نظ ر له الت ظع السا ق. يُ ظر: ا وافقا ، ج  (2)
 .31، مرجع سا ق، صاالستقراء عند الشاطبيتواحلي،   (3)
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 :الشاطبي يعود بالنقض على االستقراء المعنوي
سةةيلد القةةار   ةةص هةةذا الع ةةواب محاجةةأعن ُمسةةتغر َة، مل جيةةد الباحةة  سةةبي ن لةةدفعاا أس حلاةةا. سذلةةك 

انحةكن ا مةاع اللةا يب يُقةرِّر  سيُ ظِّةر لةه، سيسةتميص يف الةدفا  ع ةه،  ةل أبن ايستقراء ا ع ةوي الةذي مةا 
 سجعله خاتينة كتا ه،  د  اع ا ماع اللا يب نحسه   قضه سإ  اله يف أحد نصوص كتاب ا وافقا .
س بةةل إيةةراد هةةذا الةة ص ي ةةد مةةن إعةةادع استحضةةار محاةةوع ايسةةتقراء ا ع ةةوي حةة  يسةةت يع القةةار  أب 

وابب  ني ال صني، يقوهب ا ماع اللا يب لارحان ايستقراء ا ع وي ع ةد تقريةر  حلليةة ا  ةا : يُقارب سي
 ا سةاق؛ هةذا إآ راجةع فاةو حلةة؛ القيةا  أس الواحةد خةح أس حلةة، ا  ةا  كوب أدلة تأملص "إذا
  ةاب إآ ترجةع ي ا سةاق،  تلحةة ذلك مع سهي احلصر، تحو  تكاد مواضع من مأخوذع أدلتاا ألب

 ال ةةاظر علةة  تكةةاثر  سإذا عليةةه،  ايسةةتديهب ا قصةةود هةةو الةةذي الواحةةد ا عةةىن ت ةةتظم أهنةةا إي ساحةةد؛
 يف األدلةةة مبخةةذ يف األمةةر فكةةذلك للق ةةع؛ محيةةدع للموعاةةا فصةةار   عضةةا،  عضةةاا عضةةد األدلةةة
 (1)األتوهب". مبخذ سهي الكتاب، هذا

لةةة ك ةةعع يف مسةةا ا   تلحةةة لك اةةا  يعاةةا إذب ه ةةا   ضةةية ساحةةدع  سهةةي ا  ةةا   سرد  فياةةا أد
تةةةدهب علةةة  معةةةىن ملةةةث  سهةةةو حليةةةة ا  ةةةا ، سهةةةذا مةةةا تةةةعن ا  ةةةا  مصةةةدران   عيان.هةةةذا مةةةا  ةةةرر  
اللا يب يف  ياب   عية ا  ا   دليل ايستقراء ا ع وي، سلل ظر اآلب إآ مةا  ةرر  اللةا يب يف مةو ن 

 لةةةة ساتبةةا  العةةزائم، كمةةا فعةةةل ذلةةك  عةةض الصةةةحا ة، رخةةر، ع ةةد م ا لةةته  ةةةن يقةةوهب  ةةث  الةةرخص 
 (2)حية   ةرر اللةةا يب رادنا علة  تلةك األخبةةار ا سةتَدهبِّ  ةةا  قولةه: "إب هةذ  أخبةةار يف  ضةية ساحةةدع،

ي ي تظم م اا استقراء   عةي". سمةا  الةه اللةا يب ه ةا هةو ذاتةه مةا مُيكةن أب يُة قض  ةه مةا  ةرر  سةا قان 
م ةةةع اللةةةا يب مةةةن اعتبةةةار ايسةةةتقراء ه ةةةا هةةةو ذا  مةةةا مي ةةةع إمكةةةاب اعتبةةةار يف  ضةةةية ا  ةةةا ، فالةةةذي 

ايسةةتقراء يف ا  ةةا .  يةةاب ذلةةك: أبن مةةا م ةةع اللةةا يب مةةن األخةةذ  ايسةةتقراء يف  ضةةية اتبةةا  ا لةةقة 

                                                           

 .33، ص1اللا يب، ا وافقا ، ج  (1)
علنق الليل دراب عل  ا راد  القضية  قوله: "هي البعد عن ا سلد سا لقة يف الثدد إليه من ا ساكن البعيدع". سالذي يبدس   (2)

   ألق ال ريقني ا مثدين إآ العمل ذاته مع إمكاب ا اذ أيسرحملا.للباح  أبن ا راد  القضية ه ا أعم من ذلك ،سهو اتبا 
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مع سجود دسهنا هو أهنةا أخبةار سرد  يف  ضةية ساحةدع، سكةذلك هةي األخبةار الةيت سرد  يف ا  ةا ، 
  ضةةية ساحةةدع ي غةةع. فكيةةف يُعلِّةةل ا مةةاع اللةةا يب إنكةةار  يعتبةةار القيةةا  ه ةةا  ةةورسد فاةةي ساردع يف

األخبار يف  ضية ساحدع مث يقبل  ل يوجةن إعمةاهب ايسةتقراء يف أخبةار سرد  يف  ضةية ساحةدع سهةي 
الةةةذي يبةةةدس للباحةةة  أبن هةةةذا الةةة ص الةةةوارد ِمةةةن  بةةةل ا مةةةاع اللةةةا يب إب مل يكةةةن لةةةه تأسيةةةل  ا  ةةةا  

   (1)خُيالف ظاهر ، ستاليان ما فامه الباح ، فئنه يعود عل  ما  رر  تكراران سمراران  ا   اهب سال قض.
سأخةةعان، يُعلةةم مةةن   يةةل ا مةةاع اللةةا يب  ا  ةةا  عةةدع د ةةة مةةا ذكةةر  نعمةةاب جغةةيم، إذ جعةةل   عيةةة 

سذلةةةةك ألب  (2)ثبةةةةو  اعزئةةةةي أحةةةةد لةةةةرسا الصةةةةعسرع إآ ايسةةةةتقراء الق عةةةةي ع ةةةةد ا مةةةةاع اللةةةةا يب،
ال بوية الدالة عل  اعتبار ا  ا  ظ يٌة يف ثبو ةا، سمةع ذلةك نظةم اللةا يب م اةا سغعهةا اسةتقراء يةزعم 

 أنه   عي، سمن مَثن ي الثاا ع د اللا يب لق عية ثبو  اعزئي.
دليٌل   عةٌي،  ي مةا  الجزئياتسا حار ة ه ا أب اللا يب يقبل أب ي تج من جممو  الظ يا  ا تول دع من 

دليةةةةٌل   عةةةةي.  عبةةةةارع أخةةةةرى: فكةةةةرع  الكليّرررراتي يقبةةةةل أب ي ةةةةتج مةةةةن جممةةةةو  الظ يةةةةا  ا تول ةةةةدع مةةةةن 
ايسةةةتقراء ا ع ةةةوي ع ةةةد اللةةةا يب ترتكةةةز علةةة  أب جممةةةو  الظ يةةةا  ا تولةةةد مةةةن اعزئيةةةا  ي ةةةتج دلةةةي ن 

ا  ال اجتةة عةن كليةا   سلةيق   عيان، لك ه يف  داية كتا ةه "ا وافقةا " رفةض أب يكةوب جممةو  الظ ية
جزئيةةةا   يول ةةةد   عةةةان، حيةةة  يقةةةوهب: "إذ لةةةو جةةةاب تعلُّةةةق الظةةةنِّ  كلينةةةا  اللةةةريعة عةةةاب تعلُّقةةةه  أتةةةل 

 (3)اللريعة؛ ألن ه الكليُّ األسهب".

 :المرتبة االعتبارية لالستقراء المعنوي
ي، فبعةد أب تبةنين أبن ايسةتقراء مما مض  تبني ليٌء ك ةع مةن م مة  ا رتبةة ايعتباريةة ل سةتقراء ا ع ةو 

ا ع ةةوي يتبةةاين تباي ةةان معتةةحان عةةن كةةلر مةةن ايسةةتقراء ا   قةةي سالتةةواتر ا ع ةةوي،  ةةا سةةبق تقريةةر  مةةن أبن 

                                                           

لقد  مُص  عرب هذا ال ص عل  اث ني ممن كتبوا عن ايستقراء ع د ا ماع اللا يب، سحملا: يونق تواحلي، سالليل علي حن   (1)
 اهلل. سالثكا  يعاما يف  لن التأمل يف ال ص.

 .218 االستقراء عند الشاطبي،جغيم،   (2)
 .45، ص1اللا يب، ا وافقا ، ج  (3)
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سأب  (1)ايستقراء ا   قةي يتتبةع اعزئيةا  ا وجةودع حقيقةة، سايسةتقراء ا ع ةوي يتتبةع مةا يظةنُّ سجةود ،
 احلةق، سلةيق كةذلك ايسةتقراء ا ع ةوي،  ةا تبةني ذلةك كلةه علم ةا أننةه لةيق التةواتر ا ع ةوي ي تاةي إآ

مثةة مةةا يُةةحر الةةثاكه معامةةا يف ا سةةتوى ايعتبةةاري مةةع سجةةود تلةةك الحةةوارق، سإذ ذا  يبقةة  أب ُت لةةن 
 مرتبة ايستقراء ايعتبارية، أهو معتح أع ي 

مي ايسةةتقراء ا   قةةي سالتةةواتر ا ع ةةوي، ي مةةع نحةةي أي نسةةن أس  را ةةة  ةةني ايسةةتقراء ا ع ةةوي سمحاةةو 
يبةةةدس للباحةةة  أب احلكةةةم علةةة  ايسةةةتقراء ا ع ةةةوي يأخةةةذ مسةةةاران  تلحةةةان عةةةن احلكةةةم علةةة  ايسةةةتقراء 

فةةةةئب كةةةةاب ايسةةةةتقراء اللةةةةرعيُّ معتةةةةحان فةةةةا ع وي كةةةةذلك سإي فةةةة . لكةةةةنن أحةةةةد  (2)اللةةةةرعي التقليةةةةدي،
اض  أب ما  ةاع  ةه  اللةا يب  مةن عمةل اسةتقرائي يُعةد "من الو  الباح ني له رأٌي رخر، حي  يقوهب:

مةةةةةن أعلةةةةة  تةةةةةور ايسةةةةةتقراء يف ا فةةةةةادع سايسةةةةةتديهب، سلةةةةةذلك ي اعةةةةةثاب علةةةةة  إفادتةةةةةه الق ةةةةةع يف 
   (3)الغالن".

سمل أسةةت ع معرفةةة السةةبن الةةذي جعةةل الباحةة  مي ةةع ايعةةثاب علةة  إفادتةةه الق ةةع، فمةةا الةةذي ارتقةة  
ق عيةةة مةةع ثبةةو  التبةةاين  ي ةةه س ةةني ايسةةتقراء ا   قةةي سالتةةواتر ا ع ةةوي   ايسةةتقراء ا ع ةةوي للمرتبةةة ال

س ةةاذا أفةةاد ايسةةتقراُء اللةةرعُي الظةةنن سا ع ةةويُّ الق ةةَع مةةع  لُّةةِف عةةاملي الكلينةةة سالتحقةةق اخلةةارجي عةةن 
 ايث ني معان 

 حالةة ساحةدع، سهةي ي يبدس للباح  أبن ل ستقراء اللرعي   سا ع ةوي م ةه  حظةان يف الق ةع إي يف 
 أب تتوافر يف ايستقراء ث ثة ع اتر:

الع صر األسهب: أب تكوب أفراد    عية ال بو  أس أب يكوب جمموعه   عيان.

                                                           

كوب اعزئي حقيقيان يف ايستقراء ا   قي، سظ يان يف ايستقراء ا ع وي، هو الحارق الذي غاب ذكر  عن كل َمن كتن  عد    (1)
 اللا يب يف هذا ا وضو ، ممن ا لع عليه الباح ، سهو فارق ترتن عل  إغحاله ك ع من ا لكاليا .

  تبع  يع اعزئيا  ما عدا تورع حمل ال زا . راجع القرايف.سهو ت  (2)
 .363مرجع سا ق، ص االستقراء،الس وسي،   (3)
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الع صةةةر ال ةةةا : أب تكةةةوب ديلتةةةه   عيةةةة. سأمةةةا إذا مل تصةةةل جزئيةةةا  ايسةةةتقراء ا ع وي الديليةةةة أس 
مةةن ايسةةتقراء سلةةو كةةاب تامةةان دلةةي ن   عيةةان، سإشةةا  ا سةة ادية  إآ حةةد الق ةةع فئنةةه ي ميكةةن أب جتعةةل

  بت  يمته ايعتبارية  قدر هبوا  يمة جزئياته ايعتبارية.
الع صر ال ال : أب يكوب معل ن  علة ساضحة سإي فئنه سيكوب استقراءن م  قيةان، س ةد سةبق  يةاب عةدع 

 ت حية ايستقراء ا   قي ل ستعماهب اللرعي.
؛ سإب  لحةص أس  لةف أحةدها مل (1)ذ  الع اتر ال  ثة فئب ايستقراء يكوب   عيان فئذا ما سجد  ه 

يكةةن كةةذلك، سمةةن ه ةةا فقةةد كةةاب ال ةةاهر ا ةةن عالةةور موفنقةةان حي مةةا جعةةل أعظةةم ال ةةرق ا وتةةلة إآ 
 سمل جيعل م لق ايستقراء  ريقان معتحان. (2)ا قاتد اللرعية "استقراء األحكاع ا عرسفة عللاا"،

  ي نُغةةرِق   إب مل نكةةن فعل ةا  يف اعانةةن ال ظةةري، نضةرب مةة  ن يوضةة  مةا حنةةن  صةةدد ، سهةةو سحة
متعلق  قضية رفع احلرج يف اللريعة ا س مية. هذ  القضية ما الدليل علة  إثبا ةا  تةحي  أب ه ةا  

الق عةي أس  العديد من ال صوص ا  بتة لذلك، لكن الحهةاب األ ةوى سالق عةي يف إثبا ةا هةو ايسةتقراء
التةواتر ا ع ةوي، سذلةةك ألنةه  ةد سرد  أخبةةار   عيةة ال بةةو  سالديلةة سالتعليةل يف هةةذ  القضةية، فعلةة  

بكرم  اهلل }يريردس ولةه تعةاآ:  } مرا جعرل علريكم فري الردين مرن حرر  ،سةبيل ا  ةاهب،  ولةه تعةاآ: 
لة  رفةع احلةرج عةن األمةة سإآ غع ذلك من اآليةا  ساألخبةار الدالةة عاليسر وال يريد بكم العسر ، 

 ا س مية.
فكل هذ  األخبار   عية ال بو ، لكوهنا  ررنان، سهي كذلك   عية الديلة؛ فاي تدهب عل  ا  لوب 
ديلة ترحية ي لية فياا، كما أهنا معللة كذلك  عل ة كليٍة، سهي تاحة اللريعة ا س مية، أي أب 

كوهنا لريعة تحة، سالسماحة "أسهب أستاف اللريعة اللريعة ا س مية رفعص احلرج عن أتباعاا ل
(3)سأكح مقاتدها".

                                                           

سهو ع د التأمل ي خيرج عن محاوع التواتر ا ع وي، أس ميكن جعله  ياسان عامان ما دامص العلة ملرس ة، فليق إذب من داٍ  لتسميته   (1)
  ايستقراء.

 .191ع(. ص2111، 2،  قيق: حممد ا يساسي ) عماب، دار ال حائق، امقاصد الشريعة اإلسالميةمد ال اهر، ا ن عالور، حم  (2)
 .286ا رجع السا ق، ص   (3)
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سإذا  (1) ذ  ال ريقة يكوب ايستقراء ا ع وي معتحان اعتبةاران   عيةان، سيةدهب علة  ا  لةوب ديلةة   عيةة.
ثبةةص ذلةةك فقةةد يتسةةائل أحةةدنا: مةةا الحةةرق حي  ةةةذ  ةةني ايسةةتقراء ا ع ةةوي كمةةا  ةةد تقةةرر ه ةةا سالتةةةواتر 

  وي ا ع
 سالذي يبدس يل أب ه ا  مخسة فرسق  ني ايستقراء ا ع وي ا عتح سالتواتر ا ع وي:

الحةةرق األسهب: الوحةةدع ا وضةةوعية يف اعزئيةةا ، فلزئيةةا  ايسةةتقراء ا ع ةةوي  تةةاب  التعةةدد ا وضةةوعي، 
د  فيةةةه حنةةةو خبةةة ف التةةةواتر ا ع ةةةوي الةةةذي ميتةةةاب  الوحةةةدع ا وضةةةوعية. فمةةة  ن ا سةةة  علةةة  اخلحةةةني سر 

أر عةني رسايةٍة عةن ال ةيب تةةل  اهلل عليةه سسةلم، سا سة  علة  اخلحةةني  ضةيُة تةواتٍر مع ةوي سليسةص  ضةةية 
استقراء مع وي؛ ألب جزئيا  التواتر ا ع وي كلاا كانص تتحدو عةن  ضةية ا سة  علة  اخلحةني، أي 

.  ي مةةةا ايسةةةتقراء أنةةةه مل تكةةةن ضةةةمن جزئيةةةا  التةةةواتر ا ع ةةةوي حةةةديٌ  متعلةةةق يف غةةةع  ضةةةية اخلحةةةني
ا ع وي م  ن يف  ضية رفةع احلةرج ي يلةثا يف جزئياتةه أب تكةوب متحةدع موضةوعيان، فقةد جنةد إحةدى 

 اعزئيا  تتحدو عن  ضية يف العبادا  سأخرى يف ا عام   سأخرى يف األحواهب الل صية.

موضةةةو  اعزئيةةةا  يف التةةةواتر الحةةةرق ال ةةةا : الوحةةةدع ا وضةةةوعية  ةةةني اعزئيةةةا  سالكلنةةةي ا تولةةةد ع اةةةا، ف
ا ع وي هو ذاته موضةو  الكلِّةي،  ي مةا موضةو  جزئيةا  ايسةتقراء ا ع ةوي تتبةاين موضةوعيان. فا سة  
اخلحني هو موضو  اعزئيا  سهو كذلك موضو  ال اتج عن جممو  اعزئيةا  ا تةواترع.  ي مةا يف  ضةية 

 موضو  اعزئي هو ذاته موضو  الكلي.رفع احلرج يف ايستقراء ا ع وي ي يلثا أب يكوب 

الحةرق ال الةة : لةةرا العلةة، فحةةي جزئيةةا  ايسةةتقراء ا ع ةوي يلةةثا سجةةود العلةة حةة  يُعتةةح سإي فئنةةه 
 سيكوب استقراءن م  قيان سليق لرعيان، سأما يف جزئيا  التواتر ا ع وي ف  يلثا فياا سجود العلة.

تةةواتر ا ع ةةوي جنةةد أب جزئياتةةه ت تاةةي إآ احلةةق، سهةةذا الةةذي الحةةرق الرا ةةع: ايرتبةةاا  ةةاحلق، فحةةي ال
تةةع     عيةةان، أمةةا جزئيةةا  ايسةةتقراء ا ع ةةوي فاةةي ي ت تاةةي إآ احلةةق، سإشةةا هةةي ألةةياء اعتباريةةة.
(2)

                                                           

سمن األم لة عل  ذلك ما  اله ال اهر  ن عالور: "استقراُء أدلة ك عع من القررب سالس ة الصحيحة يوجن ل ا اليقني  أب   (1)
 181س مية م و ة حِبَكم سعلل راجعة للص ح العاع للملتمع ساألفراد" صأحكاع اللريعة ا 

 أعين  ايعتبارية ه ا ما يقا ل احلقيقة ا تحققة يف اخلارج يف علم احلكمة.  (2)
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الحةةةرق اخلةةةامق: أنةةةه ي يلةةةثا أب تكةةةوب جزئيةةةا  التةةةواتر ا ع ةةةوي   عيةةةة،  ةةةل يكحياةةةا الظةةةنُّ ليحيةةةَد 
ا ايسةةتقراء ا ع ةوي فةة   ةةد أب تكةوب جزئياتةةه   عيةة حةة  تُعتةح  يمتُةةُه؛ ألب ظ ي ةةة جمموعاةا الق ةةَع. أمة

رحاد التواتر ا ع وي معلولة  احتمالية الكذب أس ال سياب ع د الةراسي، سهةذ  ايحتماليةة تت لة  مةع  
   ذاتيةة ك رع األسانيد كما سبق لةرح ذلةك. أمةا يف ايسةتقراء ا ع ةوي فةئبن ظ ينةة جزئياتةه  الةديي

سليسةةص عَرضةةينة، فةة  تسةةت يع ك ةةرع جزئياتةةه أب تزحةةزح الظ يةةة ألهنةةا ذاتيةةه،  ةةل  ةةد تصةةل إآ مةةا دسب 
 الظن ع د ا عثب. سلذلك سجود جزئي ظين كعدمه يف ايستقراء ا ع وي.

 قراء المعنوي عند اإلمام الشاطبي:الجانب التطبيقي لالست

ع اللةا يب يُ ظةر لةةه ِمةن أسنهب كتا ةه إآ رخةةر  لةن يكةوب ت ظعيةةان ي لةك أبن ا حاةوع الةةذي مةا فتة  ا مةةا
فحسةةةن،  ةةةل ي  ةةةد مةةةن الصةةةعسرع إآ ا عمةةةاهب الت بيقةةةي حةةة  يتللنةةة  سيسةةةتبني. سلقةةةد  ةةةاع ا مةةةاع 
اللةةةا يب  ت بيةةةق ايسةةةتقراء ا ع ةةةوي علةةة  العديةةةد مةةةن مصةةةادر التلةةةريع سأتةةةوله، سسةةةوف نأخةةةذ ه ةةةا 

اعتبةةةار  أحةةةد ا صةةةادر التلةةةريعية الةةةيت أراد ا مةةةاع اللةةةا يب إثبا ةةةا أس   (1)ا  ةةةا  كم ةةةاهب علةةة  ذلةةةك،
  األدق إثبا    عيتاا اتكاءن عل  ايستقراء ا ع وي.

 أس الواحةةد خةةح أس حلةةة، ا  ةةا  كةةوب أدلةةة تأملةةص : " إذا(2)يقةةوهب ا مةةاع اللةةا يب يف تقريةةر ذلةةك
 احلصةر، سهةي تحةو  تكةاد مواضع من وذعمأخ أدلتاا ألب ا ساق؛ هذا إآ راجع فاو حلة؛ القيا 
 ا قصةةود هةةو الةةذي الواحةةد ا عةةىن ت ةةتظم أهنةةا إي ساحةةد؛  ةةاب إآ ترجةةع ي ا سةةاق،  تلحةةة ذلةةك مةةع

 محيةةدع للموعاةةا فصةةار   عضةةا،  عضةةاا عضةةد األدلةةة ال ةةاظر علةة  تكةةاثر  سإذا عليةةه،  ايسةةتديهب
مثن أنكةر علة  َمةن (3)األتةوهب". مبخةذ سهةي الكتةاب، هةذا يف األدلةة مبخةذ يف األمةر فكذلك للق ع؛

 ايسةةتديهب ساستضةةعف نصةةا، نصةةا  ةةايعثاب علياةةا فكةةر ايجتمةةا ، مل يأخةةذ أدلةةة ا  ةةا  " مأخةةذ
ملةةةةكلة". غةةةةع السةةةةبيل هةةةةذا علةةةة  أخةةةةذ  إذا سهةةةةي الق ةةةةع، م اةةةةا ا ةةةةراد األتةةةةوهب  واعةةةةد علةةةة   ةةةةا

                                                           

 مت ايكتحاء ل اهٍب ساحد انصياعان للسقف الكمي ا دد   ل هذا ال و  من األحباو.  (1)
 قة سأب  يل عل  لساب اللا يب لك ه تقرير ا ماع القرايف.س د سبق أب هذا يف احلقي  (2)
 سبق العزس.  (3)
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 حيصةل مل ا عةثب؛ هةذا مأخةذ ساعزئيةا   الكليةا علة  اللةريعة أدلة أخذ  مث يُحِّر ذلك  أنه: "لو
 هةةذا مةن  ةد فة  اللةر ؛ سراء مةن ي ظةر إشةا سالعقةل العقةل، نلةر  أب إي ألبتةة؛ لةرعي حبكةم   ةع ل ةا

 .اينتظاع"
 سيُ ا ش ما ذكر  ا ماع اللا يب من عدع سجو : 

مةةن  ضةةينة ساحةةدع، حيةة  الوجةةه األسهب: أبن اللةةا يب نحُسةةُه كمةةا سةةبق أنكةةَر تولُّةةَد ايسةةتقراء الق عةةي 
  عةةي". ساألخبةةار الةةواردع يف ا  ةةا  هةةي  اسةةتقراء م اةةا ي ةةتظم ي ساحةةدع  ضةةية ذكةةر أبن األخبةةار "يف

سكةةةذلك ذكةةةر اللةةةا يب أب أدلةةةة ايسةةةتقراء  (1) ضةةةية ساحةةةدع، سعليةةةه ي ي ةةةتظم م اةةةا اسةةةتقراء   عةةةي.
 لحة األغراب. سأحادي  ا  ا  ليسص  ت (2)ا ع وي تكوب " تلحة األغراب".

الوجه ال ا : أبن ايستقراء إشا َيكوب معموين  ه حاهب  قق جزئياته، سأمةا ا  ةا  فأدلتةه غةع متحققةة 
 الوجود، فاي ظ ية  ل هي عل  األدق لكينة أس ح  سحملية ي ُيسل م  ارتقائاا لرتبة الظن.

}ومررن يتبررع غيررر  بوتةةه، فقولةةه تعةةاآ:  يةةاب ذلةةك: أبن كةةل دليةةل مةةن أدلةةة ا  ةةا  ي ُيسةةلِّم اخلصةةم  
ا ةراد م ةةه العقائةد ساألتةوهب سلةةيق الحةرس  الحقايةةة. س ولةه عليةةه الصة ع سالسةة ع: )  سربيل المررؤمنين 

ي جتتمع أميت عل  ض لة( ُم ةا ٌش أسين يف إسة اد ، سثانيةان يف معةىن "أمةيت" سأخةعان يف معةىن "ضة لة". 
ة اسةةةتي د جزئيةةةا  يُ ةةةتظم م اةةةا اسةةةتقراء، سمةةةن مثن فةةةئب غيةةةاب سهكةةةذا سةةةائر األدلةةةة ي ُيسةةةلنم  صةةةح

 اعزئيا  يستلزع  الضرسرع غياب ايستقراء.
 أب إآ الةةدليل، هةةذا أسةةل م ي: اآلخةةر لةةه  ةةاهب  ةةدليل أحةةدحملا احةةتج كلمةةا مت ةةاظراب، ه ةةا  فلةةو كةةاب
: ذلةةك  عةةد سةةتدهبا  يقةةوهب أب يصةة  فاةةل. الةةدليل هةةذا أسةةل م ي: يقةةوهب ساآلخةةر أدلتةةه  يةةع يسةةتويف
 ! معتح تحي  األدلة تلك جممو  لكن ضعيٌف، أسرد ا اليت األدلة من دليل كل أب تحي 
 جممةو  مثةة فلةيق سعليةه ملغيان، أعدُّ  فئ  دلي ن  لك أسلِّم ي حي ما أنا: له يقوهب أب لل صم  التأكيد
.نحةةةةق األمةةةةر يف حققةةةةةمت غةةةةع اجملمةةةةو  ذلةةةةك رحةةةةاد ألبن  اعتبةةةةار ؛ يف ذلةةةةك  عةةةةد ن ظةةةةر حةةةة  أتةةةة ن 

                                                           

مع أبن ذلك حمُض  ك ٍم من ا ماع اللا يب، فمن أين له الثاا التعددية ا وضوعية كي يص  ايستقراء ا ع وي   اعميع   (1)
 ضية ساحدع. متحق عل  أبن ايستقراء ا ع وي تحيٌ  يف مسألة اللورى م  ن، سهي  

 .195، ص2، جالموافقاتاللا يب،   (2)
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مةا دامةص إذب مما سبق يتبنين أب ايستقراء ا ع وي حبسن الرسم اللا يبِّ له ي ميكن ستوله للق عية 
 ، سلذلك يبق  ا  ا  ظينن ايعتبار من هذ  ال احية.جزئياته غع متحققة الوجود

 :الخاتمة

 هي كاآليت: يف ختاع هذا البح ، نصل إآ ال تائج ا ست لصة مما مض ، س 
أسين: أبن فكرع ايستقراء ا ع وي مل تكن من   ا  أفكار ا ماع اللا يب، سإشا استقاها من ا ماع 

 القرايف.
ثانيان:  د تكوب ه ا  تعو ة يف  ديد ا راد  ايستقراء ا ع وي، لكونه أسي مص لحان عل  غع 

اهيم، سأخعان لوجود اض راب يف عبارا  سا ق م اهب، سثانيان لكونه مص لحان مركبان من عدع مح
 ا ماع اللا يب الرامية توضي  مراد .

 ثال ان: تقوع فلسحة ايستقراء ا ع وي عل  أر ع خ وا :
 تتبع الظ يا  من األدلة ا  تلحة. -أ

 أب تتبع الظ يا  يكوب تتبعان أك ريان ي كليان. -ب
 .استل ب الوجو  العقلية الداعمة  ل الدعوى -ج
 عدع اعتبار  وادح توثيق الرساع. -هة 

را عان: ي تبدس للباح  إمكانية  يا  ايستقراء ا ع وي عل  التواتر ا ع وي؛ ألبن التواتر ا ع وي 
ي تاي إآ احلق، سهذا مصدر   عيته، خ فان ل ستقراء ا ع وي الذي ي تاي إآ الظ يا  سا عا ،  

دساعي التضعيف عن أفراد  ا كونة له، خ فان ل ستقراء ا ع وي، فئب كما أب التواتر ا ع وي ترتحع 
 ضعف أفراد  يبٌع.

خامسان: ي يبدس للباح  إمكانية  يا  ايستقراء ا ع وي عل  ايستقراء ا   قي؛ ألبن ايستقراء 
رية.ا   قي استقراء عزئيا  حقيقية، أما ايستقراء ا ع وي فاو استقراء عزئيا  اعتبا
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سادسةةان: حي مةةا ذهةةن اللةةا يب إآ   عيةةة ايسةةتقراء ال ةةا ص، فئنةةه مل يقصةةد ايسةةتقراء ال ةةا ص مةةن 
حي  هو ت عة م  قية،  ل من حي  هو محاوع مقثب  عوامل أخرى، سمن ه ا يتبني عدع د ةة مةن 

ستةةةواحلي نسةةةن إآ اللةةةا يب  الحةةةة ا  ا قةةةة ساألتةةةوليني يف   عيةةةة ايسةةةتقراء ال ةةةا ص، كالريسةةةو  
 سجغيم سجدية يف رخرين.

ةةم أغحلةةوا عةةام ن مامةةان يف ايسةةتقراء ا   قةةي، سهةةو  سةةا عان: أبن ا لةةكالية الةةيت س ةةع فياةةا ا عاتةةرسب أهنن
 قةةق اعزئيةةا  يف اخلةةارج  ققةةان يقي يةةان، سمةةن مث  ةةاموا  سةةحن ايسةةتقراء ا   قةةي إآ ا يةةداب اللةةرعي 

ا، مةةةةع كةةةةوب ايسةةةةتقراء يف اللةةةةرعيا  ي ي ةةةةتظم مةةةةن جزئيةةةةا  مةةةةع إع ائةةةةه اخلصةةةةائص ا   قيةةةةة ذا ةةةة
 حقيقية.
ايسةةةتقراء إب كانةةةص ظ ياتةةةه متولةةةدع عةةةن األسةةةانيد فقةةةت، سالةةةديي    عيةةةة، فاةةةو إذب تةةةواتر ثام ةةةان: 

مع ةةوي سي حاجةةة للقةةوهب  أنةةه معةةىن جديةةد سةةاعت ذ، سأمةةا إذا كانةةص ظ ياتةةه متولةةدع مةةن الةةديي   
الظةةن ا تولةةةد عةةةن ضةةةعف الةةةراسي لةةيق كةةةالظن ا تولةةةد مةةةن احتماليةةةة سهةةذا هةةةو مةةةو ن البحةةة   فةةةئب 

 الديلة؛ ألب ضعف الراسي يزسهب كما سبق، أما ضعف الديلة فاو ذايت ي يزسهب.
ثام ةةان: أب ايسةةتقراء ا ع ةةوي ي خيتلةةف عةةن ايسةةتقراء اللةةرعي التقليةةدي يف لةةزسع ا رحلةةة الظ يةةة، سي 

ة ع اتةةر:   عيةةة ال بةةو ،   عيةةة الديلةةة، التعليةةل. فةةئذا ثبتةةص يكةةوب   عيةةان إي يف حةةاهب ثبةةو  ث ثةة
هةذ  الع اتةةر   عةةان فئنةةه يكةةوب   عيةةان، سإب نزلةةص عةةن مسةةتوى الق عيةةة فةةئب ايسةةتقراء ا ع ةةوي يةةرتبت 

 لستواها  ردان سانعكاسان. 
 هذا ما أردُ   وله، ساهلل يقوهب احلق سهو يادي السبيل.
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