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دور املنهج االستقرائّيّ يف إنتاج قضايا علم الفقه
-قراءة يف احلّجّية األصولّيّّة-

الشيخ سامر توفيق عجمي)١)

خاصة:

ُيعّد املنطق االستقرائّيّ أحد املناهج العاّمة للتفكري البرشّيّ يف إنتاج املعرفة، وقد مّر 
فالسفة  قّدمها  التي  اجلديدة  باألفكار  انتهاء  وليس  أرسطو،  من  بدءًا  متعّددة  بمراحل 
العلم يف الغرب، ومن الطبيعّي أن ُيطرح أمام الباحث اإلسالمّي سؤاٌل عن مدى إمكانية 

استخدام املنهج االستقرائّيّ يف إنتاج قضايا علم الفقه. 

عي  وقد يكون اجلواب سالبًا، خصوصًا مع وجود ترصحيات لعلامء أصول الفقه تدَّ
، ولكْن عند تتّبع تاريخ علم الفقه يعثر  بداهة عدم فائدة االستقراء يف االستدالل الفقهّيّ
يمنح  اجّتاهًا  ونجد  متعّددة،  دوائر  يف  االستقراء  ملنطق  الفقهاء  استخدام  عىل  الباحث 
املفيد  االنسداد  دليل  من  انطالقًا  فقط  ليس  واملرشوعّية،  احلّجّية  االستقرائّيّ  الدليل 
حلّجّية مطلق الظّن، وإّنام نلمس اجّتاهًا لتنشيط حضور املنطق االستقرائّيّ يف الفقه عند 

، من لبنان. )1)  باحث يف الفكر اإلسالمّيّ
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املدرسة األصولّيّّة، ومنحه احلّجّية بتوسيط قاعدة إلغاء خصوصّية املوارد، أو استكشاف 
عّلة احلكم، أو االستظهار اللفظّي املتعّلق بالكتاب والسنّة.

هذا التصوير -عىل مستوى الفرضّية- إلمكانّية استخدام املنطق االستقرائّيّ يف  عملّية 
، يضع األصويّلّ أمام مسؤولّية دراسة  االستدالل الفقهّي وتوليد املعرفة باحلكم الرشعّيّّ
حجّية املنهج االستقرائّيّ يف إنتاج قضايا علم الفقه، إلثبات هذه الفرضّية أو نفيها؛ ألّن 
البحث عن مناهج علم الفقه خارج عن مسائله، والذي يتكّفل به هو علم أصول الفقه، 
ومع ذلك نالحظ غياب درس االستقراء عن أبحاث علم أصول الفقه، خصوصًا عىل 

مستوى البحث اخلارج.

املصطلحات املفتاحية: 

الفقه،  أصول   ، رشعّيّ حكم  منهج،  ناقص،  استقراء  تاّم،  استقراء  استقرائّي،  دليل 
استدالل فقهّي، حّجّية، قانون عاّم، ظّن، علم، ظهور، أدّلة لفظّية... 



السنة ١ العدد ٢ خريف ٢٠١٦

101

دد
الع

ف 
مل

مقّدمة:
عندما قام أرسطو طاليس )384-322 ق.م( بتدوين القوانني العامة ملناهج التفكري 
الثالثة )التمثيل، االستقراء،  املناهج  أّن أطروحته عن  يتوّقع  مل يكن  البرشّي، -لعّله- 
القياس( ستقطع مسافة زمنّية تتجاوز ألفني وثالثمئة عام. وقد استفاد املسلمون -وال 
معرفة  -بمعنى  الِفقه  علم  ومنها  املختلفة،  علومهم  يف  أرسطو  مناهج  من  يزالون- 
الفقهّي(  )القياس  التمثيل  حضور  نالحظ  حيث  الدليل-،  بواسطة  الرشعّيّة  األحكام 
بشكل قوّي يف فقه أهل السنة)1). ونلمس هذا االجّتاه نسبّيًا عند فقهاء الشيعة يف موارد 
»وأّما  الثاين:  الشهيد  يقول  املناط.  كتنقيح  به؛  ملحقة  أخرى  وموارد  املنصوصة  العّلة 
فإْن كانت  آَخَر،  الذي يسّمى »القياس« فهو استدالل بحاٍل جزئّي عىل جزئّي  التمثيل 
وإال  األّول،  بالشكل  كاالستدالل  بدهيّي،  به  فاالستدالل  ظاهرة،  أو  منصوصًة  العلَّة 

فالعمل به مردود«)2).
كام اسُتخِدم القياس املنطقّيّ يف علم الفقه بنحو جيعل من املمكن عّد عملّية االستدالل 
الفقهّيّ اليوم قياسّية بامتياز، وهذا ما يظهر بوضوح من التعريف املشهور لعلم األصول 
إليها  انضّمت  لو  التي  بالكربيات  »العلم  بأّنه  املعارصة،  األصولّيّّة  املدارس  بعض  يف 

 .(3(» صغرياهتا يستنتج منها حكم فرعّي كيّلّ
فقد تطّور حديثًا بشكل  الذي أّسس أرسطو بذوره األوىل،   ، املنهج االستقرائّيّ أما 
)كفرنسيس  الغرب  يف  العلم  فالسفة  قّدمها  التي  اجلديدة  األفكار  بسبب  ملحوظ)4)؛ 
بيكون)5)، ديفيد هيوم، جون ستيوارت ميل، براتراند رسل، وكارل بوبر)6)، وغريهم...(، 

)1)  انظر: الغزايل، حممد بن حممد: املستصفى يف علم األصول، تصحيح: حممد عبد السالم عبد الشايف، بريوت، دار الكتب 
العلمّيّة، 1417ه�.ق./1996م، ص283. 

اهلل  آية  مكتبة  املقدسة،  قم  ط1،  الرجائي،  مهدي  حتقيق:  اإليامن،  حقائق  الثاين(:  )الشهيد  عيل  بن  الدين  زين   ، العاميّلّ   (2(
، 1409ه�.ق، ص181. العظمى املرعيش النجفّيّ

النائيني(، حتقيق: رمحت اهلل رمحتي اآلراكي، قم  امليزرا حممد حسني  إفادات  الكاظمّي، حممد عيل: فوائد األصول )من    (3(
املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّيّ التابعة جلامعة املدّرسني، ج1، ص19-18.

)4)  انظر: ستيس، ولرت: تاريخ الفلسفة اليونانّية، ترمجة: جماهد عبد املنعم جماهد، ط1، بريوت، املؤّسسة اجلامعّية للدراسات 
والنرش، 1407ه�.ق./ 1987م، ص170.

)5)  انظر: جهانكريي، حمسن: فرنسيس بيكون آراؤه وآثاره، تعريب: عبد الرمحن العلوّي، ط1، بريوت، دار اهلادي،  
1426هـ.ق./ 2005م، ص157 وما بعد.

، ترمجة وتقديم: ماهر عبد القادر حممد عيل، بريوت، دار النهضة العربّيّة. )6)  انظر: بوبر، كارل: منطق الكشف العلمّيّ
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النامئّية  املراحل  من  الطفولة  مرحلة  بأّنه  األرسطّيّ  االستقراء  تصنيف  فيه  يمكن  بنحو 
إىل  وإدخاله  الطبيعة  فهم  يف  االستقرائّيّ  املنطق  لتوظيف  وكان   ،(1( االستقرائّيّ للفكر 
معامل  تغيري  يف  البارز  األثر  وغريها  واالقتصاد  والرتبية  واالجتامع  النفس  علوم  ميادين 
»األسس  كتابه  الصدر  باقر  حممد  السّيد  قّدم  السياق،  هذا  ويف  اإلنسانّيّة)2).  احلضارة 
املنطقّيّة لالستقراء«، والذي اعتربه كشفًا جديدًا يف نظرية املعرفة استطاع أن يمأل فراغًا 

كبريًا يف هذا احلقل مل يستطع الفكر الفلسفّيّ أن يمأله خالل ألفي سنة)3). 

دور  جلهة  منهجّي،  حتدٍّ  أمام  اإلسالمّي  الباحث  االستقراء  أطروحة  تطّور  ويضع 
املنطق االستقرائّيّ يف إنتاج املعارف بصيغتها اإلسالمّيّة، ومنها علم الفقه.

الكتب  نقرأ موقفًا سلبّيًا منه يف بعض  الفقهّي عندما  البحث عن االستقراء  ويتأّكد 
الدراسية؛ مثاًل يلّخص لنا الشيخ حممد رضا املظّفر يف نصٍّ له موقفه من مناهج التفكري 
عّلة؛  من  له  بّد  ال  العلوم  كسائر  الرشعّيّ  باحلكم  العلم  »إّن  بقوله:  الثالثة  األرسطّي 
أحد  تكون من  أن  بّد من  التصديقّي ال  العلم  وعّلة  عّلة.  بال  املمكن  الستحالة وجود 
به  يثبت  ممّا  االستقراء  وليس  التمثيل.  أو  االستقراء،  أو  القياس،  الثالثة:  احلّجة  أنواع 
املصطلح  القياس  هو  ألّنه  عندنا؛  بحّجٍة  ليس  والتمثيل  واضح.  وهو  الرشعّيّ  احلكم 
عليه عند األصولّيّني الذي هو ليس من مذهبنا)4)، فيتعنّي أن تكون العّلة للعلم باحلكم 

الرشعّيّّ هي خصوص القياس باصطالح املناطقة«)5). 

: أوالً: حتديد املنهج االستقرائّيّ

االستقراء عبارة عن انتقال العقل من العلم بمجموعة قضايا خمصوصة إىل حتصيل 

القلم؛  دار  الرمحن بدوي، ط1، بريوت،  )1)  يمكن مقارنة بحث االستقراء بني كتاب: منطق أرسطو، حتقيق وتقديم: عبد 
الكويت، وكالة املطبوعات، 1980م، ج1، ص307. وبني كتاب كارل بوبر املذكور.

)2)  انظر: النّشار، عيل سامي: مناهج البحث عند مفّكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمّي يف العامل اإلسالمّي، بريوت، دار 
النهضة العربّيّة، 1404ه�.ق./ 1984م، ص349-348.

املقّدسة، مركز  باقر الصدر(، ط2، قم  السّيد حممد  انظر: اهلاشمي، حممود: بحوث يف علم األصول )تقريرات أبحاث    (3(
الغدير للدراسات اإلسالمّيّة، 1417ه�.ق./ 1997م، ج4، ص130.

)4)  هو املذهب اجلعفرّي اإلمامّي االثنا عرشي.
)5)  املظّفر، حممد رضا: أصول الفقه، بريوت، ط2، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، 1410ه�.ق./ 1990م، ج2، ص262.
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تعداد  أساس  عىل  يقوم  استدالل  كّل  هو  أخرى:  وبعبارة  كّلّية،  حمصورة  بقضّية  العلم 
األفراد للوصول إىل قانون عاّم. فمثاًل يقوم الباحث برصد عرشات املرىض، ويالحظ 
كّل  بأّن  عامًا  حكاًم  فيصدر  )ب(،  املرض  من  بشفائهم  دائاًم  )أ(  دواء  إعطائهم  اقرتان 

عالج بدواء )أ( تشفي من املرض )ب(...

وإن تتّبع الباحث مجيع األفراد والعّينات بنحو تام )مسح شامل(، خرج بقانون عام 
يفيد العلم بالنتيجة؛ ألّنا مساوية للمقّدمات التي انطلقت منها. وإن تتّبع بشكل ناقص 
عاّمة، اصطلح  ونتيجة  كّلّية  قاعدة  إعطاء  إىل  منها  انتقل  ثّم  واجلزئّيات،  األفراد  بعض 

عليه »االستقراء الناقص«)1)، وذكر املنطق األرسطّيّ أّنه يفيد الظّن بالنتيجة.

يف  االستقرائّيّ  بالدليل  املقصود  عينه  هو  والعلمّيّ  املنطقّيّ  املعنى  هبذا  واالستقراء 
الفقه، بلحاظ تطبيقه يف ميدان املاّدة الفقهّيّة)2). 

ثانيًا: ميادين استخدام االستقراء يف الدراسات الفقهّيّة:

دوائر  االستقراء يف  اعتمدوا عىل  أّنم  ُتظِهر  الفقهاء  لكتابات  تتّبع  بعملّية  القيام  إّن 
متعّددة. نطرح بعض النامذج مثاالً ال حرصًا:

و...:  ومبطالهتا  ورشائطها  واملعامالت  العبادات  أجزاء  معرفة  يف  االستقراء  دور 
أو  نحلة،  أو  مّلة  جتّدد  أو  املوت،  أو  الطالق،  إما  العقد  »رافع  الكركّي:  املحّقق  يقول 
الفسخ بتجّدد امللك أو العتق، أو بالعيب أو التدليس، باالستقراء«)3).  وكذلك ذكروا 

عرشات النامذج يف أبواب الصالة واإلرث والصوم واخلمس...)4).

)1)  انظر: الصدر، حممد باقر: األسس املنطقّيّة لالستقراء، بريوت، دار التعارف، ص13وما بعد.
، جعفر بن احلسن: معارج األصول، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة آل البيت للطباعة والنرش؛ مطبعة سّيد الشهداء،  )2)  انظر: احليّلّ

1403ه�.ق،  ص221. 
البيت إلحياء  آل  املقّدسة، حتقيق ونرش: مؤّسسة  القواعد، ط1، قم  املقاصد يف رشح  ، عيّل بن احلسني: جامع  الكركّي    (3(

الرتاث، 1408ه�.ق، ج13، ص89.
)4)  انظر: الطباطبائي، عيّل: رياض املسائل، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، 1422ه�.ق، 
قم  آل عصفور،  الرشائع، حتقيق: حمسن  مفاتيح  اللوامع يف رشح  األنوار  بن حممد:  آل عصفور، حسني  ج5، ص407؛ 
املقّدسة، مطبعة أمري، ج14، ص301؛ آل عصفور، حسني بن حممد: سداد العباد ورشاد العباد، ط1، قم املقّدسة، املطبعة 

العلمّيّة، 1421ه�.ق، ص90، 212.



104

ة-
ولّي

لأ�ص
ة ا

ّجّي
حل

يف ا
ءة 

قرا
ه -

فق
م ال

عل
يا 

�صا
ج ق

نتا
يف اإ

ئّي 
قرا

�صت
ال

هج 
املن

ور 
د

دور االستقراء يف تشخيص موضوعات األحكام؛ مثاًل: أثناء بحث العالمة احليّلّ عن 
مرياث اخلنثى، استقرب كون نبات اللحية عالمة عىل الذكورة، واحلبل واحليض وتفّلك 
الثدي عالمة عىل األنوثة، وعّلق ابنه فخر املحّققني يف بيان وجه األقربّية أّن هذه األشياء 

قد دّل عليها باالستقراء)1). وكذلك عّلق السّيد عميد الدين األعرج)2). 

الكّلّية)3)،  اللغوّية  القواعد  استخراج  مثل:  األلفاظ،  مباحث  يف  االستقراء  دور 
االستقراء)5)،  من  العريّف  الظهور  واستفادة  لغًة)4)،  املفردات  ملعاين  الفقيه  وتشخيص 

واستفادة تعميم اللفظ لغري املوارد املتبادرة من اإلطالق بسبب االستقراء)6)...

فعند  الفقهّيّة،  واألفهام  الفتاوى  لبعض  واملؤّيدات  الشواهد  من  االستقراء  اعتبار 
بحث الشيخ اجلواهرّي عن وطء الشبهة وتنزيله منزلة النكاح الصحيح، قال: »وإن كان 

ال بأس بتأييده  بام ذكر من االستقراء...«)7). وغريها موارد عديدة)8).

االستقراء هو طريق احلصول عىل االستفاضة)9) يف أخبار اآلحاد أو التواتر املعنوّي 
أو اللفظّي للروايات.

أو  الفتوائّية،  الشهرة  ملعرفة  ورصدها)10)  العلامء  فتاوى  تتّبع  طريق  هو  االستقراء 

الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد، تعليق وإرشاف: حسني املوسوّيّ الكرماين،  ، حممد بن احلسن: إيضاح  )1)  انظر: احليّلّ
وآخرين، ط1، قم املقّدسة، املطبعة العلمّيّة، 1387ه�.ق، ج4، ص250.

)2)  انظر: األعرج، عبد املطلب بن حممد: كنز الفوائد يف حّل مشكالت القواعد، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة 
جلامعة املدّرسني، ط1، قم املقّدسة، 1416ه�.ق، ج3، ص406.

املدّرسني، ج1،  التابعة جلامعة  النرش اإلسالمّي  املقّدسة، مؤّسسة  قم  املسرتشدين،  تقي: هداية  انظر: األصفهاين، حممد    (3(
ص429؛ الروزدري، عيل: تقريرات املجدد الشريازي، ط1، قم املقّدسة، حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 

1414ه�.ق، ج1، ص132، 210، 336.
، حممد جواد: مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، حتقيق: حممد باقر اخلاليّص، ط2، قم املقّدسة، مؤّسسة  )4)  انظر: العاميّلّ

النرش اإلسالمّي، 1430ه�.ق، ج11، ص151؛ ج21، ص584.
)5)  انظر: الطباطبائي، رياض املسائل، م.س، ج13، ص204.

)6)  انظر: م.ن، ج11، ص247.
)7)  النجفّي، حممد حسن: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حتقيق وتعليق: عباس القوجاين، ط2، طهران، دار الكتب 

اإلسالمّيّة، 1365ه�.ق، ج29، ص373.
)8)  انظر: األنصارّي، مرتىض: كتاب الصالة، حتقيق: جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم، ط1، قم املقّدسة، نرش: اللجنة املنّظمة 

للمؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالد الشيخ األنصارّي، 1415ه�.ق، ج1، ص476.
)9)  انظر: جواهر الكالم، النجفّي، م.س، ج19، ص276.

)10) انظر: م.ن، ج13، ص78.
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واإلمجاع-  والشهرة  -كالتواتر  القضايا  هذه  يف  االستقرائّيّ  املنطق  ويتجىّل  اإلمجاع... 
بوضوح ضمن الدراسات التي قّدمها الشهيد الصدر)1). 

االستقراء من أهّم طرق وصول املجتهد إىل القول الفقهّيّ بالالزم من خالل استقراء 
جمموع الفتاوى؛ مثاًل: يقول الشيخ عيل كاشف الغطاء يف ثبوت الوالية العاّمة للفقيه: 
»... ولعّله -بحسب االستقراء- حيصل لإلنسان اجلزم بالفتوى هبا حتى من املنكرين هلا 

يف مطاوي كلامهتم«)2).

أسانيد  سلسلة  يف  الواقعني  للرجال  املشتبهة  األسامء  متييز  يف  مهمٌّ  دور  لالستقراء 
الروايات، وغريها من قواعد علم الرجال)3).

ثالثًا: حتديد مشكلة البحث أو حترير حمّل النزاع:

تؤّكد مجيع النامذج املتقّدمة استفادة الفقهاء من املنهج االستقرائّيّ يف دراساهتم الفقهّيّة، 
لكن ليست هذه هي النقطة املحورّية يف املقالة؛ بل هي اجلواب عن السؤال اآليت: هل 
يمكن عّد االستقراء أحد األدّلة يف إنتاج قضايا علم الفقه؟ وكي يّتضح اجلواب نحتاج 

إىل التمهيد ببعض املقّدمات. 

١. ما هو املنهج؟

عّرف املناطقة العلم بأنه جمموعة قضايا متناسبة تدور عىل حمور واحد لتحقيق غرض 
معني. وتبنّى علامء أصول الفقه هذا التعريف)4)، مع تعديل من قبل بعضهم؛ بعدم لزوم 

)1)  انظر: اهلاشمي، بحوث يف علم األصول، م.س، ج4، ص350، 321، 327؛ الصدر، حممد باقر: املعامل اجلديدة لألصول، 
ط2، طهران، مكتبة النجاح، 1395ه�.ق./ 1975م، ص165.

)2)  آل كاشف الغطاء، عيل بن حممد رضا: النور الساطع يف الفقه النافع، النّجف األرشف، مطبعة اآلداب، 1383ه�.ق./ 
1963م، ج1، ص349.

، أمحد بن زين العابدين: مناهج األخيار يف رشح االستبصار، ال ط، قم املقّدسة، مطبعة إسامعيليان،  )3)  انظر: العلوّي العاميّلّ
ال ت، ج3، ص290؛ اجلزائرّي، نعمة اهلل: كشف األرسار يف رشح االستبصار، حتقيق: طّيب املوسوّيّ اجلزائرّي، ط1، قم 
املقّدسة، مؤّسسة دار الكتاب، 1413ه�.ق، ج3، ص104؛ الالري، عبد احلسني: التعليقة عىل رياض املسائل، ط1، قم 

املقّدسة، مؤّسسة املعارف اإلسالمّيّة، 1418ه�.ق، ص31.
الفكر  جممع  املقّدسة،  قم  ط1،  احلكيم،  ومنذر  العراقّي  حمسن  حتقيق:  األصول،  مقاالت  الدين:  ضياء  العراقّي،  انظر:    (4(
اإلسالمّي، 1414ه�.ق، ص31 وما بعد؛ اخلميني، روح اهلل: مناهج الوصول إىل علم األصول، حتقيق ونرش: مؤّسسة 

تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينّي، ط1، قم املقّدسة، 1415ه�.ق، ج1، ص35.
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املحور الواحد يف العلم.

إسناد  تتشّكل من عملّية  التي  القضّية،  التعريف هي معنى  الرئيسة يف هذا  والنقطة 
مصاديق  من  املوضوع  بأّن  االعتقاد  حيصل  بنحو  به،  وربطه  املوضوع  إىل  املحمول 
املحمول، وهو معنى التصديق. مثل: الفاعل مرفوع يف علم النحو، والوجود أصيل يف 

علم الفلسفة، والنبّي معصوم يف علم الكالم، واملاء طاهر يف علم الفقه...

وحتصيل العلم بثبوت املحمول للموضوع عىل قسمني: األول: أن يكون مستغنيًا عن 
إقامة الدليل، ويطلق عىل القضّية هبذا اللحاظ اسم »القضّية البدهيّية«؛ كقانون التناقض، 
للموضوع  املحمول  بثبوت  العلم  حتصيل  يكون  أن  والثاين:  العام...  السببّية  وقانون 
عليه  ويصطلح  القضّية،  بمضمون  التصديق  عّلة  هو  يكون  خارجّي  سبب  إىل  مفتقرًا 

الدليل، ويطلق عىل القضّية هبذا اللحاظ اسم »القضّية النظرّية«.

إجراء  بواسطة  ملوضوعاهتا  النظرّية  القضايا  حمموالت  إثبات  عن  تبحث  والعلوم 
عملّية استداللية، فتتكّون بسبب ذلك قضايا العلم، وهذه العملّية االستداللّية يصطلح 

عليها باسم »املنهج«)1).

عملّية  يف  املجتهد  يعتمده  الذي  الدليل  عن:  عبارة  الفقهّي  املنهج  يكون  وعليه، 
االستدالل الفقهّي، إلثبات حمموالت القضايا الفقهّية ملوضوعاهتا.

٢. ما هو حممول القضّية الفقهّية؟

حّدد بعض الفقهاء موضوع علم الفقه بأّنه فعل املكلف)2)، واعرتض بعضهم عليه 
بأّنه غري جامع ملوضوعات كثري من املسائل الفقهّية التي يكون فيها املوضوع من األعيان 

املرشوعّية  بني  املنهج  معامل  الرتبوّي )قراءة يف  املذهب  بناء  »نحو  توفيق:  تفصييّل: عجمي، سامر  املنهج بشكل  انظر يف    (1(
األبحاث  مركز  عن  تصدر  حمكمة  فصلّية  تربوية،  وأبحاث  دراسات  جمّلة  األصولّيّة«،  واملرشوعّية  اإلبستمولوجية 

والدراسات الرتبوّية، بريوت، العدد2، شتاء 2015م.
)2)  انظر: العاميّل، حسن بن زين الدين: معامل الدين ومالذ املجتهدين، حتقيق: منذر احلكيم، ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة الفقه 

للطباعة والنرش، 1418ه�.ق، ج1، ص94.
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واحد  موضوع  بوجود  اعتقدنا  وسواء  طاهر...  واملاء  نجس،  الدم  مثل:  األفعال؛  ال 
لعلم الفقه أو ال)1)، تبقى النقطة املركزية عند الفقهاء هي أّن حممول املسألة الفقهّية هو 
هي  الفقه  علم  قضايا  جامعّية  أّن  عّده  من  الرغم  عىل  اخلوئي  فالسّيد  ؛  الرشعّيّ احلكم 
بلحاظ الغرض)2)، يعتقد أّن البحث فيه يدور حول إثبات حمموالت املسائل املرتّتبة عىل 
التكليفّية أو  الفقهّية هي األحكام  موضوعاهتا)3)، مرّصحًا بأّن حمموالت مجيع القضايا 

الوضعّية)4).

أّن  ويعترب   ، الرشعّيّ احلكم  هو  الفقه  علم  موضوع  أّن  الصدر  الشهيد  يعتقد  نعم، 
الفلسفة  مسائل  يف  احلال  هو  كام  احلمل؛  عكس  قبيل  من  هي  املدّونة  الفقهّيّة  القضايا 
األوىل)5)، لكّن هذا االعتبار جمّرد تبديل شكيّل للتخريج الفنّّي لالبّدّية وجود موضوع 
املوضوع)6)،  الفقه هو  اجلامع بني حمموالت مسائل علم  الفقه، بجعل  لكّل علم حتى 
وهذا ال يلغي أّن احلكم الرشعّيّّ هو املراد إثباته، سواء اعتربناه حمموالً أم موضوعًا، كام 

هو الشأن يف الفلسفة التي تتكّفل بإثبات املوجودّية عىل نحو اهلَِليَّة البسيطة.

وانطالقًا مما تقّدم، نعيد طرح السؤال اآليت: هل يمكن توظيف املنهج االستقرائّيّ يف 
؛ بوصفه حمموالً ملوضوعاهتا؟  إنتاج القضايا الفقهّيّة؛ بإثبات احلكم الرشعّيّّ

٣. خروج الدليل االستقرائّي غري املبارش عن دائرة البحث:

احلكم  إثبات  يف  مبارشًا  دورًا  يلعب  الذي  هو  هنا،  بالبحث  املقصود  االستقراء  إّن 
، بمعنى أن تكون نتيجة االستقراء نفسها حكاًم رشعّيًّا. واصطلح عليه الشهيد  الرشعّيّ

قم  اخلوئي(، ط4،  املوسوّي  القاسم  أيب  السّيد  )تقرير بحث  الفقه  إسحاق: حمارضات يف أصول  الفّياض، حممد  انظر:    (1(
املقّدسة، مؤّسسة أنصاريان للطباعة والنرش، 1417ه�.ق./ 1996م، ج1، ص24.

)2)  انظر: م.ن.
)3)  انظر: م.ن، ص32.
)4)  انظر: م.ن، ص23.

الدار  بريوت،  الصدر(،  باقر  حممد  السّيد  أبحاث  )تقرير  اللفظي  الدليل  مباحث  يف  متهيد  حسن:  الساتر،  عبد  انظر:    (5(
اإلسالمّيّة، 1418ه�.ق./ 1998م، ج1، ص70-69.

)6)  انظر: م.ن، ص71.
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إذا كان االستدالل »باالستقراء ال عىل  أما  املبارش«،  باسم »الدليل االستقرائّي  الصدر 
فهذا   ،(1(» الرشعّيّّ احلكم  عىل  بدوره  يدّل  لفظّي  دليل  وجود  عىل  بل  مبارشة،  احلكم 

خارج عن دائرة البحث. 

٤. ما هو الدليل االستقرائّي املبارش؟

تكوينّية،  واقعية  قضاياه  حمموالت  تكون  فال  االعتبارية،  العلوم  من  الفقه  علم  إّن 
ووظيفُة الرشع الكشَف عنها؛ بل هي حمموالت جعلية أنشأها الشارع أو أمضاها يف وعاء 
االعتبار)2)، وبام أّن الترشيع احلقيقّي بيد اهلل -تعاىل-، يصبح مالك صدق القضّية الفقهّيّة 

أو كذهبا كامنًا يف مدى مطابقتها للوح الواقع الترشيعّي، الواصل بالكتاب والسنّة)3).

وبناًء عليه، فإّن الدائرة التي سيتحّرك فيها منهج االستقراء الفقهّيّ هي تتّبع موارد 
خمصوصة من مداليل النصوص الدينّيّة -القرآن والسنّة- واستنتاج قاعدة عاّمة -حكم 

رشعّي- من تلك املوارد املستقرأة)4).

يقول السّيد حممد باقر الصدر: »من ألوان الدليل االستقرائّيّ أن ندرس عددًا كبريًا 
من األحكام الرشعّيّّة، فنجد أّنا تشرتك مجيعًا يف اجّتاه واحد، فنكتشف قاعدة عاّمة يف 
احتامل  الفقيه  نفس  يف  يقوى  القرائن  تلك  وبتجّمع  طريقها...  اإلسالمّيّ عن  الترشيع 

القاعدة العاّمة ووثوقه هبا«)5).

5. هل استخدم الفقهاء الدليل االستقرائّي هبذا املعنى يف علم الفقه؟

إذا تتّبعنا نصوص الفقهاء، نجد أّنم فعاًل قاموا بتطبيق املنطق االستقرائّيّ يف عملّية 

)1)  الصدر، املعامل اجلديدة لألصول، م.س، ص165.
)2)  انظر: اخلميني، روح اهلل املوسوّي: كتاب الطهارة، ال ط، النّجف األرشف، مطبعة اآلداب، 1389ه�.ق/ 1970م، ج3، 

ص5.
)3)  انظر: اليزدي، حممد تقي مصباح: املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ترمجة: عبد املنعم اخلاقاين، ط1، بريوت، دار التعارف 

للمطبوعات، 1990م، ج1، الدرس20.
)4)  انظر: النراقي، أمحد: عوائد األيام، ط1، قم املقّدسة، حتقيق ونرش: مركز األبحاث والدراسات اإلسالمّيّة؛ مكتب اإلعالم 

اإلسالمّي، 1417ه�.ق، ص231-224.
)5)  الصدر، املعامل اجلديدة لألصول، م.س، ص162.
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إنتاج القضايا الفقهّيّة استداللّيًا، وسنعرض بعض النامذج التي تظهر ذلك بشكل واضح:

االستقراء  »أّن  اجلواهر  صاحب  أفاد  حيث  عمله:  عىل  مؤمتن  عمل  ذي  كّل  قاعدة 
اللبيب  »إّن  وقال:  عمله...«)1)،  عىل  مؤمتن  عمل  ذي  كّل  بأّن  يشهدان  األخبار  وتتّبع 
الذي تتّبع أحاديثنا بعني االعتبار واالختبار يقطع بأّنه يستفاد منها أّن كل ذي عمل مؤمتن 
عىل عمله ما مل يظهر خالفه، وإن شئت أن تعلم كل ما علمنا فانظر إىل األحاديث الواردة 
يف القّصارين واجلّزارين وحديث تطهري اجلارية ثوب سّيدها، واحلديث الرصيح يف أّن 

احلّجام مؤمتٌن يف تطهري موضع احلجامة...«)2). 

قاعدة محل أفعال املسلمني وأقواهلم عىل الصّحة: قال املحّقق النراقي: »...مما يمكن أن 
يستدّل به عىل القاعدة املذكورة -أيضًا- االستقراُء، فإّن تتّبع أحكام جزئّيات األفعال من 
عبادات الناس ومعامالهتم، وأعامهلم، وأقواهلم، وطهاراهتم، ومناكحاهتم، ومواريثهم، 

وشهاداهتم يعطي أّن احلمل عىل الصدق والصّحة قاعدة كلّية من الشارع ثابتة«)3). 

دلياًل  االستقراء  األنصارّيّ  مرتىض  الشيخ  ذكر  حيث  االستصحاب:  حّجية  قاعدة 
عليها، يف قوله: »إّنا تتّبعنا موارد الشك يف بقاء احلكم السابق املشكوك من جهة الرافع، 
فلم نجد من أّول الفقه إىل آخره موردًا إال حكم الشارع فيه بالبقاء؛ إال مع أمارة توجب 
الظن باخلالف... واإلنصاف أّن هذا االستقراء يكاد يفيد القطع«)4). واستند قبله إىل هذا 

الدليل -أيضًا- الوحيد البهبهاين)5). 

قاعدة أصالة احرتام مال الغري: يقول السّيد عبد األعىل السبزواري: »أصالة احرتام 

)1)  الربوجردي، مرتىض: مستند العروة الوثقى )تقرير أبحاث السّيد أبو القاسم اخلوئي يف الصالة(، ضمن موسوعة اإلمام 
اخلوئي، ط3، مؤّسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، 1421ه�.ق./ 2000م، ج16، ص235.

)2)  النجفّي، جواهر الكالم، م.س، ج5، ص286.
)3)  النراقي، عوائد األيام، م.س، ص224. وانظر: الشريازي، نارص مكارم: القواعد الفقهّيّة، قم املقّدسة، مدرسة اإلمام عيل 

بن أيب طالب 0ع(، 1380ه�.ق، ج1، ص123-122.
)4)  األنصارّي، مرتىض: فرائد األصول، حتقيق وتقديم: عبد اهلل النوراين، بريوت، مؤّسسة النعامن، 1411ه�.ق./ 1991م، 

ج3، ص55.
)5)  انظر: البهبهاين، حممد باقر: الفوائد احلائرية، ط1، قم املقّدسة، جممع الفكر اإلسالمّي، 1415ه�.ق،  ص277.
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من  الفقهاء  اصطادها  إّنام  العقالئّية...  النظامّية  األصول  أهمِّ  من  هي  التي  الناس  مال 
االستقراء يف ما ورد من املعصومني )عله( يف موارد شتى«)1).

ُيضمن  كّل عقد ال  قاعدة  بفاسده، وكذلك  ُيضمن  ُيضمن بصحيحه  ما  كّل  قاعدة 
بصحيحه ال ُيضمن بفاسده)2): فقد ذكر فقهاء عّدة أّن مأخذمها »هو االستقراء املحّصل 
من التتّبع يف كلامت الرشع أو املترّشعة الكاشفة عنه يف باب املعامالت، كام هو املأخذ يف 

أكثر قواعد باب املعامالت«)3).

قاعدة اشرتاك املكّلفني يف األحكام: بمعنى أّنه إذا ثبت حكم رشعّي ألحد، فالقاعدة 
تقتيض اشرتاك سائر املكّلفني معه يف ذلك احلكم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا. وقد اعتربوا 
االستقراء من أهّم أدّلة القاعدة، بتقريب أّنا نجد أّن أكثر التكاليف مشرتكة بني املكّلفني 

كاّفة...)4) 

بالدليل  عليها  البحرايّن  يوسف  الشيخ  استدّل  حيث  اجلاهل:  معذورّية  قاعدة 
جزئّيات  يف  متفّرقة  مستفيضة  أخبار  اآلخر  القول  عىل  يدّل  »...مما  قائاًل:  االستقرائّي، 
األحكام«)5)، وعّد الشهيد الصدر هذه املحاولة شاهدًا عىل إثبات قاعدة عاّمة عن طريق 

الدليل االستقرائّي)6).

مسألة رعاية تقديم الوقت عند تعارض سقوط أحد األجزاء والرشائط مع اآلخر: 
الواردة يف خصوص  األخبار  االستقراء يف  »بأّنا مستفادة من  عّدة  فقهاء  حيث رّصح 
واالستقبال،  واملطاردة،  اخلسوف،  صالة  يف  األركان  من  مجلة  كسقوط  جزئية؛  موارد 

)1)  السبزواري، عبد األعىل: مهّذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام، ط4، مطبعة اهلادي، 1417ه�.ق، ج16، ص252.
)2)  انظر: املصطفوي، حممد كاظم: مئة قاعدة فقهية معنى ومدركًا وموردًا، ط3، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة 

جلامعة املدّرسني، 1417ه�.ق، ص205.
)3)  الالري، عبد احلسني: التعليقة عىل املكاسب، حتقيق ونرش: اللجنة العلمّيّة للمؤمتر؛ مؤّسسة املعارف اإلسالمّيّة، ط1، قم 

املقّدسة، 1418ه�.ق، ج1، ص341.
، حممد عيل: املوسوعة الفقهّية امليسة، ط1، جممع الفكر اإلسالمّي، 1415ه�.ق، ج3، ص304. )4)  انظر: األنصارّيّ

جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  الطاهرة،  العرتة  أحكام  يف  النارضة  احلدائق  يوسف:  البحرايّن،    (5(
املدّرسني، ج1، ص78.

)6)  انظر: الصدر، املعامل اجلديدة لألصول، م.س، ص164-163.
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والقيام،  عليه،  السجود  يصّح  ما  ورشائ��ط  املكان،  وإباحة  والساتر،  واالستقرار، 
والطهارة، والسورة عند ضيق الوقت مع إمكان إدراك الصالة بجميع أركانا ورشائطها 
بعد الوقت )...( فيستفاد من جمموع هذه املوارد أّن مالحظة الوقت يف نظر الشارع أهّم 

من غريه«)1).

الشيخ  أستاذه  إىل  األشتياين  نسب  فقد  لفظه:  مقام  التكّلم  عن  العاجز  إشارة  قيام 
واإليقاعات،  العقود،  بتتّبع  ذلك؛  يف  االستقراء  دليل  إىل  االستناد  األنصارّي  مرتىض 
من  الشارع  اكتفى  حيث  وغريها،  والقراءة،  والتلبية،  كالتكبري،  القولية؛  والعبادات 

األخرس يف مجيعها باإلشارة املفهمة، ونّزهلا منزلة الكالم والقول)2).

قاعدة العمل يف الثروات الطبيعّية أساس امللكّية: قال الشهيد الصدر إّننا إذا الحظنا: 
»مثاًل أّن العمل يف إحياء األرض ينتج ِملكيَّتها، والعمل يف إحياء املعدن ينتج ملكيَّته، 
فنستدّل  ملكيَّته،  ينتج  الطائر  اصطياد  يف  والعمل  ملكيَّته،  ينتج  املاء  حيازة  يف  والعمل 
يف  العمل  أّن  وهي   ، اإلسالمّيّ االقتصاد  يف  عاّمة  قاعدة  عىل  احلاالت  هذه  باستقراء 

الثروات الطبيعّية أساس للملكّية«)3).

عموم والية األب واجلّد عىل الطفل)4): حيث قام الفقهاء بتطبيق املنهج االستقرائّيّ 
الستخراج هذه القاعدة من خالل تتّبع النصوص الروائّية الواردة يف بيان حّق األب يف 
الترّصف ببعض شؤون أطفاله)5) واملتفّرقة يف أبواب فقهّية عّدة... قال اخلوانساري يف 
هذا السياق: »والية األب واجلّد لألب بالنسبة إىل الصغري، فال إشكال وال خالف يف 

واليتهام يف اجلملة، ويدّل عليه ما ورد يف األبواب املتفّرقة«)6).

)1)  الكاشايّن، حبيب اهلل: مستقىص مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص136.
، املوسوعة الفقهّية امليسة، م.س، ج3، ص297. )2)  انظر: األنصارّيّ

)3)  الصدر، املعامل اجلديدة لألصول، م.س، ص164.
)4)  انظر: عجمي، نحو بناء املذهب الرتبوّي، م.س، ص40-39. 

السّيد اخلوئي(، ضمن موسوعة اإلمام اخلوئي،  –البيع- )تقرير بحث  املكاسب  التنقيح يف رشح  الغروّي، عيل:  انظر:    (5(
ط1، قم املقّدسة، مؤّسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، 1425ه�.ق./ 2005م، ج37، ص136؛ اخلوانساري، أمحد: جامع 
الصدوق، 1405ه�.ق، ج3،  الغفاري، ط2، طهران، مكتبة  أكرب  وتعليق: عيل  النافع، حتقيق  املخترص  املدارك يف رشح 

ص95.
)6)  اخلوانساري، جامع املدارك، م.س، ج3، ص95.
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رابعًا: اآلراء يف حّجّية االستقراء:

أمرًا  االستقرائّيّ  الدليل  حّجّية)1)  عن  األص��ويّلّّ  البحث  يصبح  تقّدم،  مما  انطالقًا 
رضورّيًا. وقبل طرح اآلراء نشري إىل نقطة ُتعّد موضع اّتفاق عند األصولّيّّني، وهي حّجّية 
العلم،  حّجّية  كربى  صغريات  ضمن  الندراجه  بالنتيجة؛  للعلم  املفيد  التاّم  االستقراء 
العلم(، وكّل علم حّجة؛  تاّم علم )يفيد  تأليف قياس منطقّي: كّل استقراء  من خالل 
وبالنتيجة: كّل استقراء تاّم حّجة، وبام أّن حّجّية العلم ذاتّية مع غّض النظر عن أسبابه 

. املوجبة له)2)، فال يمكن سلب املرشوعّية االستداللّية عن املنهج االستقرائّيّ العلمّيّ

نعم، وقع البحث يف وجود االستقراء التاّم يف الفقه أو ال، وقد أنكر بعض الفقهاء 
اليقني وال ريب يف حّجّيته،  إّنه »يفيد  التاّم  القمي يف االستقراء  املحّقق  حصوله؛ يقول 
جعفر  الشيخ  -منهم  بعضهم  واعترب  الرشعّيّّة«)3).  األحكام  يف  يوجد  يكاد  ال  ممّا  لكنّه 
؛ لذا ال يصنّف  السبحاين- أّن االستقراء التاّم ال فائدة منه يف عملّية االستدالل الفقهّيّ
ضمن أدّلة الفقه، »ألّن املستقرئ يصل إىل النتيجة يف ضمن االستقراء، فال تبقى حاجة 
إىل االستدالل به عىل املّدعى. وبعبارة ُأخرى: االستقراء الكامل علوم جزئّية تفصيلّيّة 
ُتَصبُّ يف قالب قضّية كّلّية عند االنتهاء من االستقراء، دون أن يكون هناك جمهول ُيستدّل 

به عىل املعلوم«)4).

أحكام  معرفة  هو  باالستقراء  عاّم  قانون  تأسيس  غرض  ألّن  قريب؛  الوجه  وهذا 
ألّنه  جزئّياته؛  أحكام  معرفة  بعد  حصل  قد  العاّم  القانون  هذا  أّن  واملفروض  جزئّياته، 

)1)  احلّجّية مصطلح أصويّل نقصد به: مرشوعّية اعتامد املجتهد عىل دليل خاّص يف عملّية االستدالل الفقهّي الكتشاف احلكم 
، لكون ذلك الدليل مأذونًا به من قبل اهلل تعاىل يف االستناد إليه، بنحو إذا استخدمه الفقيه يكون معذورًا أمام اهلل  الرشعّيّ
تعاىل يوم القيامة ومأمونًا من العقوبة اإلهلّية، وإذا مل يستند إليه الفقيه يف عملّية االستدالل الفقهّي يكون مسؤوالً عن ذلك 

وحياسبه اهلل تعاىل عىل ذلك.
)2)  انظر: عجمي، سامر توفيق: حجّية العلم )قراءة عىل ضوء النظرّية التعليقّية وفقًا للمباين األصولّيّة للسّيد عيل حجازي(، 

ط1، بريوت، دار الوالء، 1434ه�.ق./ 2013م، ص22-21.
)3)  القمي، أبو القاسم بن حسن: القوانني املحكمة يف األصول. نقاًل عن: األنصارّي، املوسوعة الفقهّية امليّسة، م.س، ج3، 

ص470.
قم  ط1،  السبحاين،  جعفر  إرشاف:  الصادق)ع(،  اإلمام  مؤّسسة  يف  العلمّيّة  اللجنة  إعداد:  الفقهاء،  طبقات  موسوعة    (4(

املقّدسة، مؤّسسة اإلمام الصادق )ع(؛ مطبعة اعتامد، 1418ه�.ق، ج1، ص163.
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ن فيه. ناتج رصدها وتتّبعها مجيعًا، فال يفيد معرفة جديدة بالنسبة إىل أّي جزئّي متضمَّ

وأّما االستقراء الناقص، فيوجد رأيان فيه، مها:

١. القول بحّجّية االستقراء الناقص:

ضمن  الندراجه  للظّن،  املفيد  الناقص  االستقراء  بحّجّية  األصولّيّّني  بعض  يعتقد 
كربى أصل حّجّية مطلق الظنون، انطالقًا من متامّية مقّدمات دليل االنسداد)1)، فكّل ظّن 
حّجة، والدليل االستقرائّيّ ظنّي؛ فهو حّجة، إال إذا دّل دليل خاّص عىل استثناء مورد 
ما والنهي عنه؛ كالقياس الفقهّي)2). قال السّيد حممد بن عيّل الطباطبائي )ابن صاحب 
رياض املسائل(: »قد يستفاد من القائلني بأصالة حّجّية الظّن، حّجّية االستقراء، ألّنه ممّا 

مل يقم دليل عىل عدم حّجّيته«)3).

وهذا اإللزام للمعتقدين بحّجّية مطلق الظن ليس من باب الزم قوهلم فقط، بل رّصح 
قال: »األصل يف االستقراء  آنفًا،  املذكور  الطباطبائي  السّيد  بذلك، ومنهم  منهم  عديٌد 

احلّجة؛ لكونه مفيدًا للظّن، واألصل فيه احلّجّية؛ كام بّيناه يف املفاتيح«)4). 

٢. القول بعدم حّجّية االستقراء الناقص:

ينطلق القائلون بعدم حّجّية االستقراء الناقص املفيد للظّن من قاعدة »كّل ما ليس 
بعلم ليس حّجة ذاتًا«؛ إال بتوسط الدليل العلمّي، وبام أّنه مل يقم أّي دليل قطعّي عىل حّجّية 
مطلق الظّن، تبقى املناهج الظنّّية حتت دائرة الالحّجّية؛ ألّن األصل هو عدم احلّجّية يف 
كّل مشكوك احلّجّية، حتى خيرجها إىل ميدان احلّجّية وجود دليل علمّي خاّص، كام يف 
واحلجج  األدّلة  يف  الفحص  بعد  األصولّيّّون  يعثر  ومل  العريّف...  والظهور  الواحد  خرب 

)1)  انظر يف دليل االنسداد: املظّفر، أصول الفقه، م.س، ج3، ص32. 
)2)  انظر يف روايات النهي: الكليني، حممد بن يعقوب: الكايف، تعليق: عيل أكرب الغفاري، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمّيّة، 

1365ه�.ش، ج1، ص58.
)3)  الطباطبائي، حممد بن عيل )ابن صاحب الرياض(: مفاتيح األصول، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص526.

)4)  الطباطبائي، حممد بن عيل: املناهل، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ص415.
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أّن  يتبنّي  وهبذا  الناقص،  االستقراء  حّجّية  يفيد  ما  عىل  والسنّة)1)-  -الكتاب  الفوقانّية 
اخلالف يف حّجّية الدليل االستقرائّيّ مبنائّي ال بنائّي.

باقر  حممد  السّيد  األصولّيّة)2)-  املدرسة  مشهور  هو  -الذي  االجتاه  هذا  ويلّخص 
الصدر بقوله: »موقفنا من االستقراء يتلّخص يف التمييز بني القطعّي منه وغريه، فإذا كان 
قطعيًا؛ أي أّدى إىل القطع باحلكم الرشعّيّّ فهو حّجة؛ ألّنه يصبح دلياًل قطعّيًا، ويستمّد 
االحتامل  قّوة  كانت  مهام  فيه،  حّجّية  فال  قطعّيًا  يكن  مل  وإذا  القطع،  حّجّية  من  حّجّيته 
الشارع  حيكم  مل  ما  حّجة  ليس  قطعّي  غري  دليل  كّل  أّن  سابقًا  عرفنا  ألّننا  عنه؛  النامجة 

بحّجّيته، والشارع مل حيكم بحّجّية االستقراء الذي ال يؤّدي إىل العلم«)3).

خامسًا: حماولة ترميم حجّية الدليل االستقرائّي الناقص:

، وبالتايل  هل يمكن أن يوصل االستقراء الناقص إىل حتصيل العلم باحلكم الرشعّيّّ
تّم  التي  الفقهّية  واملسائل  القواعد  من  اجلملة  يف  اجلواب  اّتضح  أصولّيّة؟  حجة  يكون 
طرحها سابقًا، حيث ظهر وقوعه وليس إمكانه فقط، لكن يبقى السؤال: ما هي النكتة 
الفنّّية التي جتعل الفقيه ينتقل من موارد خاّصة إىل التعميم؟ وقد ُذِكَرت مقاربات عّدة 

لرتميم الدليل االستقرائّيّ الناقص، أبرزها:

١. قاعدة إلغاء خصوصّية املوارد:

ذكر بعض الفقهاء يف هذا الصدد أّن الفقيه إذا تتّبع أفرادًا كثرية من األحكام الرشعّيّّة 

)1)  انظر: عبد الساتر، متهيد يف مباحث الدليل اللفظي، م.س، ج1، ص111.
إلحياء  اجلعفرّية  املؤّسسة  ونرش:  حتقيق  الفقيه،  مصباح  رضا:  اهلمداين،  ص232؛  األيام، م.س،  عوائد  النراقي،  انظر:    (2(
الطهارة، حتقيق ونرش:  اهلل: كتاب  املقّدسة، مطبعة ستاره، 1417ه�.ق، ج1، ص62؛ اخلميني، روح  قم  الرتاث، ط1، 
مؤّسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني )قده(، ط2، طهران، مطبعة مؤّسسة العروج، 1427ه�.ق./ 1385ه�.ش، ج2، 
ص210؛ الربوجردي، مستند العروة الوثقى )تقرير أبحاث السّيد اخلوئي(، م.س، كتاب الصالة، ج5، ص283؛ ج6، 
ص163؛ النّجفّي، حممد هادي: كتاب الطهارة )تقرير أبحاث السّيد حممد رضا املوسوّي الكلبايكاين(، قم املقّدسة، دار 
القرآن الكريم، ج1، ص361؛ اللنكراين، فاضل: تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة )كتاب الصالة(، حتقيق ونرش: 

مركز فقه األئمة األطهار، قم املقّدسة، 1422ه�.ق، ج1، ص670.
)3)  الصدر، املعامل اجلديدة لألصول، م.س، ص164. 
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تراكم  نتيجة  عنده  حيصل  خمالفة،  أف��راد  عىل  يعثر  أن  دون  من  الروايات  يف  ال��واردة 
املوارد  يشمل  عاّم  بقانون  العادّي  العلم  أو  االطمئنان  املوافقة  املوارد  من  االحتامالت 
األخرى املشاهبة؛ بتوّسط قاعدة إلغاء اخلصوصّية؛ بمعنى أّن خصوصّية بعض املوارد ال 
تقّيد عموم الوارد، ففي املثال املذكور سابقًا عن عموم والية األب عىل الطفل املستخرجة 
ِمن تتّبع الروايات املتفّرقة بالدليل االستقرائّي، رّصح السّيد حممد سعيد احلكيم بأّنه بعد 
»إلغاء خصوصّية موارد هذه النصوص )يصبح( فهم عموم والية األب من جمموعها 

)قريبًا( جّدًا«)1). 

ويف تعليق للمريزا فّتاح الشهيدّي عىل عبارة للشيخ األنصارّيّ يف املكاسب »)...( 
وقد يعارض النبويَّ بقاعدة املالزمة بني النَّامء والدرك املستفادة من النّص واالستقراء«)2)، 
املوارد  يف  اخلاّصة  املتفّرقة  النّصوص  استقراء  منه  مراده  فلعّل  االستقراء  »وأّما  قال: 
اجلزئّية؛ منها: قوله )ع( يف رواية إسحاق بن عاّمر الواردة يف رهن العبد... ولعّل املتتّبع 
يعثر عىل أزيد من ذلك، وهذه الّروايات - بعد إلغاء خصوصّيات املوارد، كام يف سائر 

ّية جارية يف مجيع املوارد«)3).  االستقراءات- يستفاد منها قاعدة كلَّ

يقول السّيد عبد احلسني الالري يف صّحة قاعدة اإلمكان يف مسألة احليض: »)...(
واستفادة  احليض،  أبواب  الواردة يف  النصوص  باالستقراء يف  االستدالل  إىل  ومرجعه 
املوارد اجلزئّية من دون ظّن  باحليضة يف  فيها  الكّلّية من مالحظة ورود احلكم  القاعدة 
صفة وال أمارة أخرى، عىل وجه يرشف الفقيه عىل القطع أو الظّن املعترب؛ باستناد احلكم 

فيها إىل جمّرد اإلمكان وعدم مدخلّية خصوصّية املوارد يف احلكم الوارد )...(«)4).

)1)  الطباطبائي احلكيم، حممد سعيد: مصباح املنهاج، ط2، النّجف األرشف، مؤّسسة احلكمة للثقافة اإلسالمّيّة، 1430ه�.ق./ 
2009م، كتاب التجارة، ج2، ص377.

)2)  األنصارّي، مرتىض: كتاب املكاسب، حتقيق ونرش: جلنة حتقيق ونرش تراث الشيخ األعظم )قده(، ط1، قم املقّدسة، مطبعة 
باقري، 1420ه�.ق، ج5، ص238.

)3)  الشهيدي التربيزي، مريزا فتاح: هداية الطالب إىل أرسار املكاسب، ط2، قم املقّدسة، مؤّسسة دار الكتاب للطباعة والنرش،  
1375ه�.ق، ص488. 

)4)  الالري، التعليقة عىل رياض املسائل، م.س، ص147.
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٢. قاعدة استكشاف عّلة احلكم:

ضوء  يف  الروايات  من  العاّم  القانون  الستخراج  أخرى  واسطة  الفقهاء  بعض  ذكر 
؛ وهي استشكاف عّلة احلكم الرشعّيّّ من الروح املقاصدّية للروايات،  املنطق االستقرائّيّ
ومعرفة عّلة احلكم متّكن الفقيه من تسية احلكم عىل باقي املوارد التي تتوافر فيها العّلة؛ 

ألّن املعلول يدور وجودًا وعدمًا مدار حتّقق عّلته)1).

ألّن  ممكن؛  غري  باالستقراء،  للترشيع  احلرصّية  العّلة  استكشاف  بأّن  ُيشَكل،  وقد 
العقل البرشّيّ ال حييط عىل نحو املوجبة الكّلّية باملصالح واملفاسد الواقعّية -واملزامحات 

واملوانع- التي هي العلل واملالكات لألحكام الرشعّيّّة)2).

تتّبع  من  املبارش  االستقرائّيّ  بالدليل  العّلة  استكشاف  يف  هو  النقاش  موضع  ولكّن 
األدّلة اللفظّية، وهو خارج عن سياق هذا الكالم؛ ألّنه ينفي استقالل العقل البرشّيّ يف 
إدراك العّلة، وال ينفي قدرة العقل عىل استكشاف ذلك؛ باالستعانة باستقراء النصوص 

واستظهار العّلة منها حسب الفرض.

٣. حّجّية االستقراء الناقص املفيد للظّن بضميمة األّدلة اللفظّية القطعّية:

الظنون  داخل  بتضمينه  حّجة؛  الظنّّي  الناقص  االستقراء  كون  تصوير  يمكن  هل 
اخلاّصة التي قام عىل حّجّيتها دليل قطعي؟

يظهر من بعض الفقهاء اجلواب باإلثبات، بواسطة إدراج الظّن احلاصل من استقراء 
النصوص حتت عموم حّجّية األدّلة اللفظّية الظنّّية احلاصلة من الكتاب والسنّة، وجعله 
فردًا منها؛ بمعنى أّنه يمكن للفقيه أن يستفيد من استقراء عّدة نصوص نتيجة عاّمة تكون 

وليدة الظهور اللفظّي لألدّلة املستقَرَأة. 

)1)  انظر: األنصارّي، املوسوعة الفقهّية امليّسة، م.س، ج3، ص472.
مكتبة  املقّدسة،  قم  ط5،  اخلوئي(،  القاسم  أبو  السّيد  أبحاث  )تقرير  األصول  مصباح  رسور:  حممد  البهسودي،  انظر:    (2(
الداوري، 1417ه�.ق، ج2، ص26، 55؛ اخلميني، روح اهلل املوسوّي: كتاب البيع، حتقيق ونرش: مؤّسسة تنظيم ونرش 

آثار اإلمام اخلميني )قده(، ط1، طهران، 1421ه�.ق، ج2، ص599. 
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وألمّهّية املسألة وحّساسّيتها، نعرض عددًا من كلامت الفقهاء يف هذا السياق:

فيه نزح مقّدر؛ مستندًا إىل  البئر  يقع يف  ما  أّن كّل  الشيخ اجلواهرّي عن  أثناء بحث 
، عّقب قائاًل: »)...( ودعوى أّن االستقراء، إْن مل يفد العلم فال حّجة  الدليل االستقرائّيّ
فيه، لكونه قياسًا، وإفادُته العلم ممنوعة؛ يدفعها: أّنا نمنع عدم حّجّيته عىل التقدير األّول؛ 
القواعد الرشعّيّّة مبناها عىل  الظاهر حّجّية مثله، الستفادته من األدّلة، بل كثري من  إذ 

ذلك«)1).

تتّبعنا  أّنا  وهو  االستقراء،   )...(« الفصول(:  )صاحب  حسني  حممد  الشيخ  يقول 
أيام االستظهار، والطهارة  الوجوب واحلرمة؛ كالعبادة  احتامل  فيها  التي جيتمع  املوارد 
باإلناء املشتبه، فوجدنا أّن الشارع قد غلَّب فيها جهة احلرمة عىل جهة الوجوب، وذلك 
يورث العلم أو الظّن بتغليب جهتها يف سائر املوارد. وهذا الوجه ضعيف؛ ألّن االستقراء 
املذكور -عىل تقدير تسليمه- ال يفيد العلم، وال دليل عىل حّجّية الظّن املستفاد منه؛ إال 

أن يرجع إىل الظّن يف داللة اللفظ«)2).

يقول املريزا حممد حسن اآلشتياين: »)...( الوجه فيام أفاده )الشيخ األنصارّي( أّن 
االستقراء التاّم غري حاصل؛ كام هو ظاهر، والنّاقص غري مفيد جزمًا؛ لعدم رجوعه إىل 
الظّن اللَّفظّي عىل تقدير تسليم االستقراء؛ إال عىل القول بحّجّية الظّن املطلق؛ نظرًا إىل 
رجوع الظّن إىل الظّن باحلكم الرشعّيّّ الكيّلّ الظاهرّي. نعم لو حصل من جمموع ما ورد 
اللفظ-  الباب -بانضامم بعضها مع بعض؛ من جهة تراكم االحتامالت املستندة إىل  يف 

الظّن باحلكم دخل يف الظّن اللفظي«)3).

فألّن  الظّن:  أفاد  حيثام  االستقراء  إىل  بالنسبة  وأّما   ...« القزويني:  عيل  السّيد  يقول 
مالحظة ثبوت احلكم يف مورد الغالب بدليله من آية كتابّية أو رواية نبوّية أو إمامّية مع 

)1)  النجفّي، جواهر الكالم، م.س، ج1، ص268.
1404ه�.ق،  اإلسالمّيّة،  العلوم  إحياء  دار  املقّدسة،  قم  الفقهّية،  األصول  يف  الغروّية  الفصول  حسني:  حممد  احلائري،    (2(

ص127.
)3)  اآلشتياين، حممد حسن: بحر الفوائد يف رشح الفرائد، ال ط، ال م، ال ن، ال ت، ج2، ص96.
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عدم وجود فرد خمالف يف احلكم توجب الظّن بكون هذا احلكم الثابت من لوازم الكيّلّ 
اجلامع لألفراد الغالبة والفرد املشكوك فيه صنفًا أو نوعًا أو جنسًا، ويلزم منه الظّن بثبوته 
الظّن  املذكور، وهذا  لالزمه  ملزومًا  فيكون   ، للكيّلّ ملزومًا  لكونه  فيه؛  املشكوك  للفرد 
-كام ترى- مستند يف حصوله إىل دليل احلكم يف األفراد الغالبة؛ وهو ال خيلو من كونه 

كتابًا أو سنّة، ولو ظنّّية«)1).

باقي األجزاء والرشائط  الوقت عىل  أمّهّية  قاعدة  الكاشاين يف  اهلل  امُلالَّ حبيب  يقول 
املستفادة من استقراء الروايات: »...يستفاد من جمموع هذه املوارد أّن مالحظة الوقت يف 
نظر الشارع أهّم من غريه، فلو مل حيصل العلم، فال أقّل من الظّن القريب منه. وهذا الظّن 
ليس بأضعف من سائر الظنون املستفادة من األخبار، فهو يف احلقيقة من الظنون اخلربّية 

املربهن عىل حّجّيتها«.

ويقول السّيد عبد احلسني الالري يف تتّمة نّص جرى نقل بعضه يف الفقرات السابقة: 
»)...( وعىل ذلك، فال يتّم االستدالل عىل الكّلّية بمجّرد هذا االستقراء الناقص؛ وإن 
ولو  األلفاظ،  ظواهر  من  املستفاد  الظّن  حّجّية  بعموم  يقال  أْن  إال  بالكّلّية،  الظّن  أفاد 

بة منضّمة بعضها إىل بعض)...(«)2). اسُتنْبَِط من جمموع مداليل مركَّ

سادسًا: تقويم نظرّية حّجّية االستقراء الظنّّي املستفاد من األدّلة اللفظّية:

أّن استقراء مدلوالت عدد  إثبات  إرادة  السابقة كونا يف مقام  النظرّية  الواضح من 
من النصوص الترشيعّيّة اجلزئّية الواردة يف أبواب متفّرقة، ومالحظة جتّمعها ومتحورها 
عىل نقطة مشرتكة -كام لو كان مدلول النّص األّول يفيد أّن األب له والية عىل الطفل يف 
مورد النكاح، ومدلول النّص الثاين يفيد أّن األب له والية عىل الطفل يف مورد خمتلف؛ 
وهو مال الطفل، ومدلول نّص ثالث يف كفاية قبض األب عن طفله يف اهلبة والصدقة، 
من  وغريها  خيتارها...  التي  الصنائع  طفله  تعليم  األب  حّق  يف  رابع  نّص  ومدلول 

النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  ط1،  القزويني،  العلوّي  عيّل  حتقيق:  األصول،  معامل  عىل  تعليقة  املوسوّي:  عيّل  القزويني،    (1(
اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، 1422ه�.ق، ج7، ص98.
)2)  الالري، التعليقة عىل رياض املسائل، م.س، ص147-146.
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مدلوالت النصوص الوارد كّل منها يف مورد خاّص، ولكنّها مجيعًا متمحورة عىل نقطة 
مشرتكة -مع عدم وجود نصوص أخرى خمالفة ومعارضة، جيعل الفقيه -بضّم بعض 
مدلوالت األدّلة اللفظّية املختلفة إىل بعضها اآلخر وتركيبها يف إطار واحد- يستكشف 
قانونًا عاّمًا ُمَفاده: عموم والية األب عىل الطفل، فيشمل املوارد غري املستقَرَأة -أيضًا-، 
بنحٍو يكون هذا القانون العاّم مستندًا إىل ظهور الدليل اللفظّي؛ أي الكتاب أو السنّة، 
وتكون تلك الداللة االلتزامّية الظنّّية الناشئة من جمموع األدّلة اللفظّية مشمولًة لعموم 

أدّلة حّجّية الظّن اخلاّص؛ ألّنا من صغريات كربى كّل ظهور حّجة.

وبعبارة أخرى: إّن مرجعّية القانون االستقرائّيّ العاّم للقضّية الفقهّيّة املستخَرجة إىل 
الظّن يف داللة اللفظ؛ بتوّسط انضامم بعض املدلوالت يف املوارد اجلزئّية إىل بعض؛ من 
جهة تراكم االحتامالت املستندة إىل اللفظ، فتدخل يف الظّن اللفظّي القرآيّن والروائّي، 
وهو ال خيلو من كونه كتابًا أو سنّة، فيكون عىل حّد سائر الظنون املستفادة من النصوص 

املربهن عىل حّجّيتها.

وهذا الفهم للدليل االستقرائّيّ ينقلنا إىل البحث عن حتقيق ما هو موضوع احلكم بأّن 
الظهور حّجة؟

التي ُيوِصل املتكلم من  التعبريّية  اللغة هي وعاء الفكر، واألداة  إّن  ويمكن القول: 
للنظام  العاّمة  السامع، وهذه األداة تتحّرك عادة يف دائرة الضوابط  خالهلا أغراضه إىل 
اللغوّيّ الذي ينتسب إليه املتكّلم والسامع، وبام أّن لغة الوحي اإلسالمّيّ والنّص الدينّيّ 
هي اللغة العربّيّة، فإّن الطريقة التي يعتمدها املرّشع يف التعبري عن مراداته وأغراضه إّما 
يبتدع طريقة  أن  أو  األلسنّي،  للعرب وعرفهم  العاّم  اللغوّيّ  للنظام  تكون خاضعة  أن 
جديدة يف ذلك، ولو كان له أسلوب خاّص عىل خالف املتعارف ألعَلم الناس به وبّينه 
هلم حتى يّتبعوه، ولكْن مل ُينَقل عن أحد أّن املرّشع اعتمد طريقة خاّصة خالف فيها سرية 
العرف اللغوّيّ العريّبّ أو ابتدع أسلوبًا لنفسه يف إيصال أغراضه الترشيعّيّة إىل املخاَطبني 
بالوحي، بحيث جتاوز فيها األساليب املألوفة عند العرب. واخلالصة أّن الشارع مىض 
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عىل تلك الطريقة العقالئّية ألهل اللغة العربّيّة يف التعبري عن مراداهتم، وأمضاها)1).

العاّم  اللغوّيّ  النظام  ضمن  تقع  أن  ينبغي  املراد  عن  واإلعالم  التعبري  أداة  إّن  وكام 
للتفهيم، فإّن وسيلة التعّرف عىل املراد وفهمه ينبغي أن تسري يف ضوء األساليب املعتمدة 
عند أهل اللغة؛ الستكشاف مقصود املتكّلم من جمموع ألفاظه؛ ألّن العالقة بينهام عىل 
نحو وجَهْي عملة واحدة، فإّن املخاطِب ال يلقي كالمه إال ليفهمه املخاَطب، وكام يلقيه 
يف ضوء أداة التعبري إليصال املراد، يلقيه يف ضوء أداة الفهم يف تلّقي املراد ووصوله، وإال 

لكان ناقضًا لغرضه وهدفه؛ وهو ال يصدر من املتكّلم احلكيم. 

املعنى  استكشاف  مطلق  ليس  احلّجّية،  موضوع  يعّد  الذي  الظهور  فإّن  وبالتايل، 
من النّص من قبل القارئ، ولو عىل نحو ذايّت يأنس به ذهنه؛ بل هو خصوص الظهور 
للمخاطبات  العاّم  امليزان  ضوء  يف  ع  للمرشِّ اجلّدّي  املراد  عن  الكاشف  املوضوعّي)2) 
اخّتاذه  يمكن  إّنام  الرشعّيّّ  اللفظّي  الدليل  من  املنكشف  واملعنى  العرفّية،  واملحاورات 
فيام  ظنّّي،  نحو  عىل  الكالم  من  ومقصوده  للمتكّلم  اجلّدّي  املراد  الستكشاف  أساسًا 
إذا كان حاصاًل يف ضوء األساليب املعتمدة عند أهل اللغة يف استكشاف مراد املتكّلم 
من جمموع ألفاظه. وبالتايل يقع البحث يف تشخيص أّن القانون العاّم املستخَرج بتوّسط 
املعتمدة  الطرق  اللفظّية هل هو من مجلة  األدّلة  ملدلوالت  االستقرائّيّ  الدليل  استعامل 
ع أن  يف النظام اللغوّيّ العاّم ألهل اللغة العربّيّة أم ال؟ وبمعنى آخر: هل يمكن للمرشِّ
؟ وهل يعترب هذا  يلقي كالمه إىل املخاَطبني بتوّقع استخراجه بتوّسط الدليل االستقرائّيّ
اإللقاء والتعبري عن املراد بتوّسط ذلك من ضمن األساليب العرفّية التي يعتمدها النظام 

اللغوّيّ العاّم؟

واجلواب عن هذه األسئلة هو الذي حيّدد املوقف من النتيجة املستفادة من استخدام 
النصوص  مدلوالت  من  استظهارًا  الرشعّيّّ  احلكم  استكشاف  يف  االستقرائّيّ  الدليل 

املتفّرقة.

)1)  انظر: احلكيم، حممد تقي: األصول العامة للفقه املقارن، ط2، ال م، مؤّسسة آل البيت للطباعة والنرش، 1979م، ص102. 
)2)  انظر: اهلاشمي، بحوث يف علم األصول، م.س، ج4، ص292-291.
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خامتة: 

عىل الرغم من استعامل الفقهاء ملنطق االستقراء منهجًا يف إثبات عديٍد من القواعد 
الفقهّية، فإّنه يالحظ غياب درسه عن مباحث علم أصول الفقه، مع أّن هذا  واملسائل 

 . العلم يتعّهد ببيان حّجّية املنهج ومرشوعّية استخدامه يف االستدالل الفقهّيّ

والبحث عن االستقراء عرضًا وبشكل ثانوّي يف طّيات الدرس الفقهّيّ بنحو خمترص 
طريقة  عن  البحث  أّن  خصوصًا  بالغرض؛  يفي  ال  وهناك  هنا  األجزاء  ومتناثر  وجمتَزأ 
ضمن  بحثه  مناهج  بإثبات  يتعّهد  ال  ألّنه  نفسه؛  العلم  مسائل  من  ليست  االستدالل 
مسائله، بل يأيت الباحث إىل العلم مزّودًا باملناهج، بنحو يكون قد بحث عنها مسبقًا يف 

علم آخر.

نعم، ثّمة بعض املحاوالت النادرة، ولعّل من أوائلها معاجلة املحّقق احليّل لالستقراء 
يف كتابه معارج األصول، حيث قال بعد تعريف االستقراء: »وهل مثل ذلك حّجة يف 
أّنه ليس بحّجة؛ ألّن موارد األحكام خمتلفة، فال يلزم من اختصاصها  األحكام؟ احلق 
ببعض األعيان وجودها يف الباقي، )وألّن ثبوت احلكم فيام وجد، قد يكون مع وجوده 
الباقي()1)، وقد يكون مع فقده، ومع االحتامل ال جيوز احلكم بأحدمها دون اآلخر  يف 
)و( ألّن وجود احلكم يف فرد من أفراد النوع، ال يلزم منه وجوده يف باقي األفراد، فكذا 

وجوده فيام هو أكثر من الواحد...«)2).

فام طرحه املحّقق احليّل نقطة جديرة بالبحث، وهي عينها ما يصطلح عليه فالسفة 
العلم يف العرص احلديث باسم مشكلة االستقراء)3). 

وقد يقال يف تعذير األصويّلّ بأّن االستقراء »قليل الوقوع يف املسائل الرشعّيّّة«)4)، وفق 
تعبري الشهيد الثاين، فيصبح البحث عنه قليل اجلدوى، ولكّن الدعوى هذه غري موّفقة؛ 

)1)  يف النّص األصيّل، وكذا املورد اآلخر املذكور بني هاللني.
، معارج األصول، م.س، ص220. )2)  احليّلّ

)3)  انظر: بوبر، منطق الكشف العلمّي، م.س، ص64؛ الصدر، األسس املنطقّيّة لالستقراء، م.س. 
)4)  الشهيد الثاين، حقائق اإليامن، م.س، ص181.
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لسببني: أوالً: قد ظهر أّن االستقراء متوافر يف املباحث الفقهّيّة بكثرة، كام اعرتف بذلك 
وثانيًا:  كثرية«)1).  الرشع  »وأمثلته يف  الناقص:  االستقراء  قال يف  القمي، حيث  املحّقق 
االستعامل  كثرة  ليس  الفقهّيّ  االستدالل  مناهج  عن  للبحث  املوضوعّي  الضابط  ألّن 
يف االستنباط أو قّلته، بل يف تصوير صالحّية استعامل املنهج يف الفقه. وثالثًا -نقضًا-: 
بحثها  التي ال يرتّتب عىل  املسائل  الفقه مالحظة بعض  ال خيفى عىل من درس أصول 
إال الرياضة الذهنّية للطالب، أو ثمرة معرفّية، كام يقول اإلمام اخلميني)2). فلتكن هذه 

املسألة من باب العني بالعني.

قد يقال: إّن األصويّلّّ ال يبحث إال عن كربيات القواعد األصولّيّّة، مثل قانون »كّل 
فليس من  النفس  أسباب حصوهلام يف  أّما تشخيص  »كّل ظّن حّجة«،  أو  علم حّجة«، 

وظائف علم األصول.

ولكّن هذا الكالم يف غري حمّله -أيضًا-؛ ألّن األصويّلّ أشبع البحث يف أسباب القطع، 
كخرب  الظّن،  حصول  أسباب  عن  البحث  أغنى  وكذلك  وغريمها،  واإلمجاع  كالتواتر 
الواحد، والقياس، والظهور، اللفظي وغريها، بل البحث عن حّجّية الظن بحث بلحاظ 

السبب ال املسبَّب)3).

وقد يقال: إّن األصويّلّّ اكتفى ببحث املنطقّيّ عن االستقراء؛ بام أغناه عن دراسته! 
، فإّن  واجلواب: أّن جهة البحث املنطقّيّ عن االستقراء هي غريها يف البحث األصويّلّ
، أّما األصويّلّّ فيبحث  املنطقّيّ يبحث عن املرشوعّية اإلبستمولوجّية للمنهج االستقرائّيّ
عن املرشوعّية األصول-فقهّية، أي عن احلّجّية. ومها جماالن متغايران، فإّن البحث عن 
أحوال  عن  الكشف  عىل  املنهج  قدرة  مدى  عن  بحث  هو  للمنهج  املعرفّية  املرشوعّية 
الناحية  من  املناهج  بعض  فإّن  املعرفّية،  األغراض  إىل  للوصول  الدراسة  قيد  املوضوع 

ج3،  م.س،  امليسة،  الفقهّية  املوسوعة  األنصارّي،  عن:  نقاًل  ص290.  م.س،  األصول،  يف  املحكمة  القوانني  القمي،    (1(
ص470.

)2)  انظر: اخلميني، مناهج الوصول إىل علم األصول، م.س، ج1، ص51.
)3)  انظر: عجمي، سامر توفيق: حّجية الظن )دراسة يف املباين األصولّيّة لترشيع األمارات يف ضوء أبحاث العالمة السّيد عيل 

حجازي(، ط1، بريوت، دار الوالء، 1436ه�.ق./ 2015م، ص49.
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اإلبستمولوجّية تفيد العلم؛ كاملنهج العقيّلّ العميّل يف علم األخالق، أو العقيّلّ النظرّي 
يف علم الفلسفة، ولكّن هذا ال يعني أّن املنهج أصبح ممتلكًا للمرشوعّية األصولّيّّة؛ ولذا 
وقع البحث عن حّجّية القطع احلاصل من املقّدمات العقلّيّة، وعن قطع الَقّطاع، وغريها 
من املسائل، فضاًل عن املناهج الظنّّية التي متتلك مرشوعّية إبستمولوجّية؛ مثل: بعض 
التاريخ، ولكنّها قد ال تدخل حتت دائرة احلّجّية  مناهج األلسنّية؛ كاهلرمنيوطيقا وعلم 

األصولّيّّة؛ لعدم حّجّية مطلق الظّن.


